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Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al carrer Pou Fondo, 17, de
Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95, d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i
Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 12 d’abril de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120 /2011)

Annex
Apartat 1. Relacions de persones sense deute
Expedient
07/0000437-I/10
07/0000382-J/06
07/0000379-I/02
07/0000007-I/00
07/0000006-J/96

Interessat/ada
Faikova Ryustemova, Safiya
Moragues Llompart, Antonio
Sanmartin Plo, Juan Carlos
Siquier Roman, Jose Luis
Vives Sanso, Jaime

DNI
Data de la resolució
X6554449R
09-03-2012
41250657L
27-02-2012
41446511M
29-02-2012
43049550J
24-02-2012
41275507Y
06-03-2012

Apartat 2. Relació de persones amb deute generat per període coincident entre dues
prestacions incompatibles, amb descompte en el primer pagament de la pensió que els
abonarà l’Institut Nacional de la Seguretat Social
Expedient

Interessat/ada

DNI

07/0000151-I/07

Gallardo Martin, Elvira

78187372E

Data de
Resolució
09-03-2012

Import
deute
-180,53€

—o—
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cions 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: Sanció:
CO.046/11 AUTOKASIÓN MARRATXÍ, S.L. 18/04/2012
1.500 EUROS

Palma, 19 d’abril de 2012

Num. 7671
Notificacions de acords d’iniciació d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
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
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 024/12

Expedientat ( localitat):
AGROTURISMO SAN CARLOS, S.L. (San Carlos)

Instructor/a:
Patricia Llinás

Palma, 16 d’abril de 2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 7768
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 san-

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 7424
Convocatòria de la licitació, per a l’adjudicació del contracte per
a la cessió d’us d’espai per a la instal·lació, explotació, manteniment, reposició i recaptació de màquines de venda automàtica
(vending) expenedores de begudes, sòlides no peribles i altres
productes per a usuaris d’estacions de transport públic, ubicades
a les instal·lacions de SFM.
Anunci pel qual Serveis Ferroviaris de Mallorca convoca licitació, per a
l’adjudicació del contracte per a la cessió d’us d’espai per a la instal·lació,
explotació, manteniment, reposició i recaptació de màquines de venda automàtica (vending) expenedores de begudes, sòlides no peribles i altres productes per
a usuaris d’estacions de transport públic, ubicades a les instal·lacions de SFM.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient: 1/12
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: cessió d’us d’espai per a la instal·lació, explotació, manteniment, reposició i recaptació de màquines de venda automàtica
(vending) expenedores de begudes, sòlides no peribles i altres productes per a
usuaris d’estacions de transport públic, ubicades a les instal·lacions de SFM.
b)Termini d’execució: 2 anys prorrogables anualment fins a un màxim de
quatre anys contant les possibles pròrrogues.
c) Lloc d’execució: Mallorca
3. Pressupost.
Pressupost base de licitació: Cànon anual mínim: 50.500€/any (IVA
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exclòs). A més l’adjudicatari assumirà les despeses derivades del consum energètic de les màquines instal·lades.
4. Garanties.
Provisional: 3000€
Definitiva: Import del 5% del preu adjudicat de la renta anual.
5. Obtenció de documentació.
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesOrganoContratacion.jsp?idOrganoContratacion=2104&idi=ca&baja
6. Requisits específics del contractista:
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: Fins a les 10 hores de dia 15 de maig de 2012.
b) Documentació a presentar: Consta en els plecs de la licitació.
c) Lloc de presentació: Palma
1. Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca
2. Domicili: Passatge Cala Figuera, 6 ( Son Rullan)
3. Localitat i codi postal: Palma - 07009.
8. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Domicili: Passatge Cala Figuera, 6 (Son Rullan)
c) Localitat: Palma - 07009.
d) Data: L’obertura del sobre nº2 serà a les 10:30 hores de dia 18 de maig de 2012.
9. Altres informacions:
L’obertura de les ofertes econòmiques (SOBRE NÚM. 3). El dia indicat en el perfil del contractant (72 hores abans).
Termini formalització del contracte: 15 dies des de la notificació de l’adjudicació.
10. Despeses d’anuncis: A càrrec de l’adjudicatari.
Palma, 17 d’abril de 2012
El director gerent de SFM
José Ramón Orta Rotger

—o—
Num. 7695
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l’avinguda Cap Martinet a la parcel·la 56, sa Careneta
a la parròquia de Nostra Senyora de Jesús a zona de policia de torrents al terme municipal de Santa Eulària des Riu
Peticionari: Isla de Tanit SL
Exp. ref.: 8080-7
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 Santa Eulària des Riu dins el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 12 d’abril de 2012

—o—
Num. 7697
Informació pública en relació a la construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada i piscina al polígon 2 parcel·la 372 a zona de policia de torrents
al terme municipal d’Inca.
Peticionari: Carmen Hidalgo i Sebastian Aragonés
Exp. ref.: 8113-1
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’Inca dins el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 10 d’abril de 2012

—o—
Num. 7673
Notificació de propostes de resolució d’expedients administratius sancionadors per presumpta infracció a la normativa en matèria de transports.
Atès que no ha estat possible notificar la proposta de resolució dels expedients sancionadors i l’obertura del termini d’al·legacions per una infracció presumpta

