BOIB

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament una demanda davant els jutjats de
l’ordre social en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 69 de
la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient en
la defensa dels seus interessos.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.L’import de la sanció s’ha de fer efectiu dins el període voluntari que
estableix el Reglament general de recaptació dins els terminis següents:
a) Les notificades fetes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
notificació fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
b) Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
data de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’ha d’efectuar a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb el document unificat d’ingrés que hi ha a disposició de les persones interessades a la Secció de Sancions de la Direcció General
de Treball i Salut Laboral, a qualsevol de les entitats bancàries següents: ‘Sa
Nostra’ Caixa de Balears, ‘La Caixa’ Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
Banc de Crèdit Balear, Banca March i Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, s’exigirà l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament general de recaptació.
Palma, 13 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 7451
Anunci de notificació del requeriment de la justificació de la
subvenció
corresponent
a
l’expedient
2012/M36/2011/CASPI/DGI/SUB/ESL
D’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i tenint en compte que no s’ha pogut notificar personalment pels mitjans
legalment establerts, atès que el servei de Correus ha tornat les notificacions
individuals, es notifica a l’entitat Asociación Cultural Islámica, amb CIF G
07697865, que el dia 15 de febrer de 2012 la cap del Servei d’Immigració va
emetre un requeriment el contingut del qual es reprodueix a continuació:
Atesa la finalització del termini atorgat per presentar la documentació justificativa del projecte ‘Despeses ordinàries de funcionament i lloguer de local’,
atorgat per la Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, de data 31 de maig de 2011, per la qual se us va concedir una subvenció de 3.348,00 euros, d’acord amb el que disposen l’article 70.3 i el 92.1 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, us
comunic que disposau d’un termini improrrogable de quinze dies hàbils a comptar des de la recepció d’aquest requeriment per presentar la documentació justificativa esmentada.
La falta de presentació de la documentació esmentada en el termini atorgat suposarà l’exigència del reintegrament, per al supòsit en què la subvenció
s’hagi fet efectiva, o de la revocació de la subvenció, en el supòsit en què no
s’hagi procedit a pagar-la.
Palma, 4 d’abril de 2012
La directora general de Cooperació i Immigració
Antònia Maria Estarellas Torrens

—o—

21-04-2012
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CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 7386
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del domicili actual del sancionat o per no haver-se pogut localitzar el destinatari, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el que disposa l’article
59.4 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tot fent-li a saber que contra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes, davant la Hble. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa :
1.-Per efectuar el pagament de l’import de les sancions , tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions de Consum, de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma.
2.-Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a) Les notificacions practicades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b) Les notificacions practicades entre el dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al 5 del segon mes posterior.
Si el darrer dia de pagament fos dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà el
termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3.- L’ ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de Sancions
de Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al
carrer de Jesús, 38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de
les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra.
- La Caixa
- Banca March.
- Banc de Crèdit Balear.
- Banco Bilbao-Vizcaya.
Exp. núm.:

Expedientat

Data Resolució:

CO.019/11

YI LI SI IMPORT EXPORT SL

02/04/12

Sanció:
(EUROS)
3300

Palma, 13 d’abril de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 7388
Notificacions de acords d’iniciació d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.
Per ignorar-se el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, a través d’aquest edicte a les persones que es relacionen a continuació,
en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat sancionador, per
presumpta infracció de la normativa de consum, per acord del director general
de Salut Pública i Consum, en virtut del que disposa l’article 2n del Decret
100/1993, de 2 de setembre, de la CAIB. A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició a la secció de Sancions de
Consum, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer
de Jesús 38-A, 07010 de Palma, tot fent-los saber que disposen d’un termini de
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Num. 57

quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 039/12

Expedientat ( localitat):
HUI FENG, S.L.(Palma)

Instructor/a:
Patricia Serra

Palma, 13 d’abril de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—

21-04-2012

des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Formentera dins
el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 10 d’abril de 2012

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 7535
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer 35 núm. 21 a la parròquia de Sant
Jordi a zona de policia de torrents, al terme municipal de Sant
Josep de sa Talaia
Peticionari: Armando Godoy Guisado
Exp. ref.: 8043-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia dins el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 10 d’abril de 2012

—o—
Num. 7538
Informació pública en relació a la construcció d’un taller i estables per equins a la finca de son Prim al polígon 55 parcel·la 53
a zona de policia de torrent al terme municipal de Palma
Peticionari: Benita Rosa Villalonga Ponseti
Exp. ref.: 8056-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Palma dins el
termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 11 d’abril de2012

—o—

—o—
Num. 7536
Informació pública en relació al projecte per a la dotació de serveis a la urbanització de s’Estanyol a zona de policia de torrents
al terme municipal d’Artà
Peticionari: Ajuntament d’Artà
Exp. ref.: 8078-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament d’Artà dins el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 11 d’abril de 2012

—o—
Num. 7537
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar i piscina a la finca can Mariano de s’Hereu a Venda
des Cap al polígon 1 parcel·les 348 i 349 a zona de policia de
torrents al terme municipal de Formentera.
Peticionari: Ines Isabel Juan Mayans
Exp. ref.: 7923-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors

Num. 7543
Anunci per a licitació de contracte de servei de vigilancia i seguretat de l’edifici Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori (Eusebi Estada, 145- Palma)
1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.
c.- Perfil del contractant:http://www.plataformadecontractacio.caib.es
d.- Número d’expedient: 673/2012
2.- Objecte del contracte.
a.- Descripció de l’objecte: servei de vigilancia i seguretat edificis
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (Eusebi Estada, 145 Palma)
b.- Divisió per lots i número:
c.- Lloc d’execució: Illes Balears
d.- Termini d’execució o data límit de lliurament (mesos): des del 18 de
maig de 2012 o des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2012
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a.- Tramitació: ordinària
b.- Procediment: obert
c.- Criteris d’adjudicació: criteris varis (veure plec)
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost sense IVA 73.013,00 €
IVA 13.142,34 €
Pressupost IVA inclòs 86.155,34 €
5.- Garanties.
Definitiva: 5% de l’ import base d’adjudicació
6.- Obtenció de documentació i informació.
a.- Entitat: Servei de Planificació, Coordinació i Control de la Direcció
General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori o en el perfil del contractant
b.- Domicili: Eusebi Estada, 145-1ª planta

