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La qual cosa es fa pública perquè l’expedient pugui ser examinat a les oficines de Ports de les Illes Balears, carrer Vicente Tofiño, 36 de Palma, i a
l’Ajuntament de Calvià la valoració exclusivament, carrer Julià Bujosa Sans,
batle, 1 de Calvià, i puguin formular-se les al·legacions que es considerin oportunes, en duplicat exemplar i en el termini de 20 dies, a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci.
Palma, 23 d’abril de 2012
El Director Gerent de Ports de les Illes Balears
Daniel Ramis Melero

—o—
Num. 7835
Notificació de les propostes de resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria de
Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les propostes de resolució dels
expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la
Secretaria General de la Conselleria de Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives en matèria de turisme, en execució del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que s’han
dictat les propostes de resolució següents:
Expedient número: 139/11
Titular: Inmobiliari Blum, SL
Empresa: Villa Isabelita
Darrera adreça: C/ Eolo, 11, Sant Elm, Andratx
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer.
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
Expedient número: 143/11
Titular: Manfred Segner
Empresa: Villa La Solana
Darrera adreça: C/ Agulla, 32 de Cala Rajada, Capedera
Infracció: articles 71.2 i 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General
Turística de les Illes Balears, en relació amb els articles 8 i 63 de la mateixa Llei
i article 19 del Decret 13/2011, de 25 de febrer.
Qualificació de la infracció: Una infracció Lleu i una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3000 € per la infracció Lleu i 3.050 € per la infracció Greu
A l’efecte del tràmit d’audiència, es comunica que les persones interessades disposen d’un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per formular al·legacions i presentar els documents i altres
elements de judici que considerin oportuns. Es comunica, a més, que durant
aquest termini tenen l’expedient a la seva disposició al Servei d’Empreses i
Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme i Esports (carrer de
Montenegro, 5, de Palma).
Palma, 2 d’abril de 2012
La instructora
Marta Casal Villena

—o—
Num. 7837
Notificació de les propostes de resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria de
Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les propostes de resolució dels
expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la
Secretaria General de la Conselleria de Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives en matèria de turisme, en execució del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que s’han
dictat les propostes de resolució següents:
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Expedient número: 230/11
Titular: David Hounghton
Empresa: Apartamento 502, Edificio Las Adelfas
Darrera adreça: C/ Chopin, 5 de Santa Ponsa, Calvià
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei, i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
Expedient número: 237/11
Titular: Claes Lindhal
Empresa: Apartamento 512, Edificio Las adelfas
Darrera adreça: C/ Chopin, 5 de Santa Ponsa, Calvià
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei, i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
Expedient número: 238/11
Titular: Eidsaa Runar
Empresa: Apartamento 705, Edificio Las Adelfas
Darrera adreça: C/ Chopin, 5 de Santa Ponsa, Calvià
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei, i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
A l’efecte del tràmit d’audiència, es comunica que les persones interessades disposen d’un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per formular al·legacions i presentar els documents i altres
elements de judici que considerin oportuns. Es comunica, a més, que durant
aquest termini tenen l’expedient a la seva disposició al Servei d’Empreses i
Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme i Esports (carrer de
Montenegro, 5, de Palma).
Palma, 2 d’abril de 2012
La instructora
Teresa Romera Martínez

—o—
Num. 7838
Notificació de les resolucions dels expedients sancionadors instruïts per la Conselleria de Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les resolucions dels expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la Conselleria de
Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives en matèria de
turisme, en execució del que disposa 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, es notifica a les persones que també s’indiquen a continuació que s’ha resolt sancionar-les ‘ateses les circumstàncies d’aquests casos i d’acord amb els articles 71, 72, 73 i concordants de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears’:
Expedient número: 200//11
Titular: Buvisan, SL.
Empresa: Restaurante Café Ramblas
Darrera adreça: Rambla dels Ducs de Palma, 10-4A de Palma
Data: 7 de març de 2012
Infracció: article 71.10 de la Llei 2/1999 de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8.1 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una Infracció Lleu
Sanció: 3.000 €
Expedient número: 215/11
Titular: Blue Marin Baby, SL
Empresa: Restaurante Blue Bar
Darrera adreça: Edifici Ponent, Edifici A- Local 13 de Puerto Portals,
Calvià
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Data: 24 de gener de 2012
Infracció: article 71.10 de la Llei 2/1999 de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una Infracció Lleu
Sanció: 3.000 €

Palma, 2 d’abril de 2012
El secretari general
per delegació del conseller de Turisme i Esports
(Resolució de 08-07.11; BOIB núm. 111 de 21.07.11)
Joaquín Legaza Cotayna

Expedient número: 216/11
Titular: Hugo Oscar Lauriemte
Empresa: Cafeteria Bar Lo de Hugo
Darrera adreça: Gran Via de Can Pastilla, 3 de Can Pastilla, Palma
Data: 21 de febrer de 2012
Infracció: article 71.10 de la Llei 2/1999 de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una Infracció Lleu
Sanció: 3.000 €

—o—
Num. 7839
Notificació de d’inscripció en el Registre Insular d’Empreses,
Activitats i Establiments Turístics de Mallorca i General de les
Illes Balears la baixa definitiva iniciada d’ofici de l’establiment
denominat Hotel Apartaments Tucan’s, amb número de registre
H/1086.

Expedient número: 226/11
Titular: José Daniel Barreiro Garduña
Empresa: Restaurant Taberna Gallega
Darrera adreça: C/ Torre Redona, 3 de Can Pastilla, Palma
Data: 21 de febrer de 2012
Infracció: article 71.10 de la Llei 2/1999 de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una Infracció Lleu
Sanció: 3.000 €

Davant la impossibilitat de notificar personalment la notificació de d’inscripció en el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de
Mallorca i General de les Illes Balears la baixa definitiva iniciada d’ofici de l’establiment denominat Hotel Apartaments Tucan’s, amb número de registre
H/1086 i en aplicació del que disposa a l’article 59.5 de la Llei 30 71992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, se us notifica que en data 23 de setembre de 2011, es
va dictar la següent resolució/acte administra:

Expedient número: 243/11
Titular: Eva Mª Rodríguez Olivares
Empresa: Cafeteria Ca Meva, Cafès i Vins
Darrera adreça: C/ Safareig, 1 baixos de Marratxí
Data: 10 de febrer de 2012
Infracció: article 71.2 i 71.3 de la Llei 2/1999 de 24 de març, general turística de les Illes Balears, en relació amb els articles 8, 43 i 65 de la mateixa Llei
i article 3 del Decret 4/2007, de 2 de febrer
Qualificació de la infracció: Dues infraccions Lleus
Sanció: 600 €

1. En data 16 de juliol de 2010, com a conseqüència de la visita realitzada pel Servei d’Inspecció i Estratègia Turística de la Conselleria de Turisme i
Esports, es va comprovar que no hi ha cap activitat turística a l’establiment
denominat Hotel Apartaments Tucan’s, H/1086, situat a l’Av. de l’Agulla, s/n,
de Cala Rajada, en el terme municipal de Capdepera. El Servei d’Inspecció
informa que l’edifici s’ha enderrocat.

Es comunica que, d’acord amb el que disposen l’article 53 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, i l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquestes resolucions
posen fi a la via administrativa i, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la
Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’òrgan competent, en el termini d’un mes comptador des
del dia següent al de la notificació de les resolucions, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu en el termini de
dos meses comptadors des del dia següent al de la notificació de les resolucions,
d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Es comunica, a més, que han de satisfer aquestes sancions mitjançant
ingrés en qualsevol oficina dels bancs següents: Banco de Crédito Balear, Banco
Bilbao Vizcaya, Banca March, Caixa de Pensions ‘la Caixa’ i Caixa de Balears
Sa Nostra, per a la qual cosa han d’utilitzar el document unificat d’ingrés que es
troba a la seva disposició, juntament amb l’expedient complet, a la Secció de
Control d’Empreses i Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme i
Esports (carrer de Montenegro, 5, de Palma).

3. En data 13 de desembre de 2010, el Servei d’Ordenació i Planificació
Turística ha emès document de tràmit d’audiència dirigit a Catalina Ibáñez
Munar com a propietària i a EXPLOTADORA CALA RAJADA SA com a entitat explotadora de l’Hotel Apartaments Tucan’s, segons els nostres arxius, en
relació amb l’expedient de baixa definitiva 238/10/H, que d’acord amb el que
disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposavan
d’un termini de 15 dies de tràmit d’audiència, per presentar documentació o per
al·legar allò que consideressin oportú, des del dia següent del rebut de la notificació.

Terminis per efectuar els ingressos (article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària):
a) Si la publicació s’ha efectuat entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data
de publicació fins al dia 20 del mes posterior.
b) Si la publicació s’ha efectuat entre els dies 16 i darrer del mes, des de
la data de publicació fins al dia 5 del segon mes posterior.

5. En data 21 de setembre de 2011, el Servei d’Ordenació i Planificació
Turística ha emès informe.

Si el dia del venciment és inhàbil, els terminis assenyalats finalitzen el dia
immediatament posterior.
Les persones interessades han de comunicar a la Conselleria de Turisme i
Esports que han fet l’ingrés i han de trametre-hi fotocòpia del document d’ingrés, tramitat pel banc.
D’acord amb el que estableix l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en cas que no s’efectuïn els ingressos en els terminis establerts, s’iniciarà la via de constrenyiment, la qual determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs corresponents, d’acord amb els
articles 26 i 28 d’aquesta Llei.

Fets

2. En data 13 de setembre de 2010, la Conselleria de Turisme i Esports va
iniciar d’ofici l’expedient 238/10/H de baixa definitiva de l’establiment esmentat.

Davant la impossibilitat de notificar personalment el tràmit d’audiència, i
en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, es va publicar l’abans esmentat tràmit d’audiència en el BOIB núm. 86 de 9 de juny de 2011 i en
el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Capdepera des del dia 03/6/2011 al dia
04/7/2011.
4. Atès que, transcorregut l’esmentat termini, no s’ha realitzat cap tipus
d’al·legació.

Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el
Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d’adequació de determinats procediments administratius de competència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar
resolució, i la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears,
modificada per la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses
lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12
de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.
2. Atès el que es disposa a l’article 11.9 de la Llei 2/1999, de 24 de març,

