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Num. 62

Num. 8369
Notificació de les resolucions de renovació en el Registre
d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears
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, quan les persones interessades en un procediment són desconegudes, se
n’ignora el lloc de notificació o el mitjà o no s’ha pogut efectuar la notificació,
aquesta última s’ha de fer per mitjà de la publicació en el butlletí oficial corresponent.
Per això, es notifica a les empreses que s’indiquen al capdavall d’aquest
escrit la renovació en el Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la
Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposa l’article 6.1 del Decret 84/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea aquest
Registre.
Per tal de conèixer el contingut íntegre de la resolució de renovació, les
persones interessades podeu comparèixer a les dependències del Registre
d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, a la Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria
de Treball i Formació, ubicat a la Plaça Son Castelló, 1, de Palma.
Nom o raó social de l’empresa: INSTAL·LACIONS CALA MURADA S.L.
CIF/NIF/NIE: B57256182
Núm. de renovació: 04/01/0001951
Nom o raó social de l’empresa: INSTALACIONES BASSA FLORIT S.L.
CIF/NIF/NIE: B57191991
Núm. de renovació: 04/02/0001778

Contra aquesta resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs d’alçada davant el conseller competent en matèria de treball i
formació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 18 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Num. 8370
Notificació dels requeriments d’esmena de deficiències relatives
a les sol·licituds d’inscripció en el Registre d’Empreses
Acreditades del Sector de la Construcció de la Comunitat autònoma de les Illes Balears
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, quan les persones interessades en un procediment són desconegudes, se
n’ignora el lloc de notificació o el mitjà o no s’ha pogut efectuar la notificació,
aquesta última s’ha de fer per mitjà de la publicació en el butlletí oficial corresponent.
Per això, es notifica a les empreses que s’indiquen al capdavall d’aquest
escrit que, atès que la sol·licitud d’inscripció que varen presentar no complia els
requisits establerts, d’acord amb el que disposen l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, i en l’article 6.2 del Decret 84/2008, de 25 de juliol, pel qual
es crea el Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen d’un termini de deu dies
comptadors a partir de la data de publicació d’aquesta notificació per aportar la
documentació requerida; així mateix, també se’ls comunica que queda suspès el
termini previst per al procediment d’inscripció, d’acord amb el que es disposa a
l’article 42.5 a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Una vegada transcorregut el termini de deu dies sense que s’hagin esmenat aquestes deficiències o s’hagi aportat la documentació requerida, es dictarà
una resolució en la qual es considerarà que desisteixen d’aquesta petició.
Per tal de conèixer el contingut íntegre del requeriment d’esmena de deficiències, les persones interessades poden comparèixer a les dependències del
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Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, a la Direcció General de Salut Laboral de la
Conselleria de Treball i Formació, ubicat a la Plaça Son Castelló, 1, de Palma.
Nom o raó social de l’empresa: WILLIAM RICARDO TORO RODRIGUEZ
CIF/NIF/NIE: X05253608V
Núm. d’expedient: 129683
Documentació requerida: FORMACIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU I D’OBRA
Nom o raó social de l’empresa: ROBERTO Y SEBASTIAN C.B.
CIF/NIF/NIE: E57427353
Núm. d’expedient: 57556
Documentació requerida:ANNEX I CORRECTE I LA FORMACIÓ DEL PERSONAL
DIRECTIU I D’OBRA
Nom o raó social de l’empresa: ITACARE OBRAS S.L.
CIF/NIF/NIE: B57742801
Núm. d’expedient: 130348
Documentació requerida: DECLARAR OPERARIS D’OBRA I LA SEVA FORMACIÓ
Nom o raó social de l’empresa: SERVICIOS Y TRANSPORTES JOSE 67 S.L.
CIF/NIF/NIE: B57291650
Núm. d’expedient: 126846
Documentació requerida: FORMACIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU I D’OBRA
Nom o raó social de l’empresa: GONZALO JALAO CORDON
CIF/NIF/NIE: 34010628E
Núm. d’expedient: R-64220
Documentació requerida: FORMACIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU I D’OBRA
Nom o raó social de l’empresa: EVELIO NOTARIO JAREÑO
CIF/NIF/NIE: 19837779A
Núm. d’expedient: 130618
Documentació requerida: FORMACIÓ DEL PERSONAL D’OBRA

Palma, 18 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Num. 8371
Comunicació als accidentats afectats de resolucions dictades en
expedients sancionadors per infracció de la normativa de prevenció de riscs laboral instruïts per la Direcció General de
Treball i Salut Laboral
Així com 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, i atès que s’ignora el domicili, mitjançant aquesta notificació se comunica als treballadors accidentats, d’acord amb el que estableix l’article 21.5 del
Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general
sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions de l’ordre
social i pels expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, que mitjançant la Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral, s’ha
imposat una sanció, per haver comès una infracció en matèria de salut laboral.
Exp
DGTSL 371/2008 SL

Empresa
Tekaparket, SL

Treballador/a
Data Resolució
Sr. Rubén Ruiz Gracia 18-04-12

Palma, 26 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch

—o—
Num. 8372
Notificació de la designació d’instructors en els expedients sancionadors per infracció a la normativa de prevenció de riscs
laborals
D’acord amb el 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, i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els
destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació que, d’acord amb la Resolució de nomenament d’instructors
en els procediments sancionadors en matèria de prevenció de riscs laborals d’1
de setembre de 2010, s’han designat els instructors que s’indiquen a continua-
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ció, als efectes previstos en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Exp.
Núm.acta Empresa
Instructor/a
DGTSL 83/2012 SL 2012/1396 Gelabert Aguilar, SL María Dolores Vera Fernández

Palma, 26 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
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Per conèixer el contingut íntegre del requeriment, la persona interessada
pot comparèixer a les oficines del Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB),
situades al Camí Vell de Bunyola, 43, 1er, despatx 21 (edifici Flex – polígon Son
Castelló) 07009 Palma. Mallorca.
D’acord amb l’article 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
la interessada disposa d’un termini de 10 dies, comptador a partir de l’endemà
de la notificació (publicació) d’aquest requeriment, amb l’advertència que en el
cas de no atendre aquest últim, s’entendrà que desisteix del seu dret al tràmit
corresponent.
Palma, 20 d’abril de 2012

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 8261
Notificació del Requeriment de justificació econòmica del curs
252 realitzat per Acadèmia Sóller SL (convocatòria de 2009),
línia d’ajuda sol·licitada per la qual es regula la justificació de
les despeses derivades de la realització d’accions formatives per
l’ocupació, en matèria d’oferta dirigida prioritàriament a treballadors desocupats cofinançada pel Fons Social Europeu, Reial
Decret 395/2007 (BOE núm.87, de 11 d’abril de 2007), desenvolupats per l’ordre TAS 718/2008 de 7 de març (BOE núm. 67, de
18 de març de 2008)
Atès que no ha estat possible, després de dos intents, la pràctica de la notificació a l’entitat Acadèmia Sóller SL del requeriment emès pel cap del Servei
de Seguiment Econòmic del SOIB en data 4 de novembre de 2011 amb l’objecte d’esmenar els defectes detectats en la justificació econòmica de l’expedient
de subvenció 252/09, en el marc de la convocatòria 2009, i en compliment 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 la entitat esmentada el requeriment de documentació assenyalat.
Per conèixer el contingut íntegre del requeriment, la persona interessada
pot comparèixer a les oficines del Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB),
situades al Camí Vell de Bunyola, 43, 1er, despatx 21 (edifici Flex – polígon Son
Castelló) 07009 Palma. Mallorca.
D’acord amb l’article 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
la interessada disposa d’un termini de 10 dies, comptador a partir de l’endemà
de la notificació (publicació) d’aquest requeriment, amb l’advertència que en el
cas de no atendre aquest últim, s’entendrà que desisteix del seu dret al tràmit
corresponent.
Palma, 20 d’abril de 2012
La directora del Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Francisca Ramis Pons

—o—
Num. 8262
Notificació del Requeriment de justificació econòmica del curs
529 realitzat per la sra. Antònia Pallicer Obrador –Idiomas
Menorca- (convocatòria de 2009), línia d’ajuda sol·licitada per
la qual es regula la justificació de les despeses derivades de la
realització d’accions formatives per l’ocupació, en matèria d’oferta dirigida prioritàriament a treballadors desocupats cofinançada pel Fons Social Europeu, Reial Decret 395/2007 (BOE
núm.87, de 11 d’abril de 2007), desenvolupats per l’ordre TAS
718/2008 de 7 de març (BOE núm. 67, de 18 de març de 2008)
Atès que no ha estat possible, després de dos intents, la pràctica de la notificació a la sra. Antònia Pallicer Obrador –Idiomas Menorca- del requeriment
emès pel cap del Servei de Seguiment Econòmic del SOIB en data 23 de febrer
de 2012 amb l’objecte de requerir la justificació econòmica de l’expedient de
subvenció 529/09, en el marc de la convocatòria 2009, i en compliment 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 la entitat esmentada el requeriment de documentació assenyalat.

La directora del Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Francisca Ramis Pons

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 8293
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 a les disposicions reguladores del Transport Marítim, tipificades en el
Reial Decret Legislatiu de 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, procedim a notificar-ho, d’acord amb allò que determina l’article 59.5 de la Llei 30/92, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
a les persones que es detallen a l’annex adjunt, tot fent constar :
1r.- Les persones denunciades disposen d’un termini de 15 (quinze) dies
hàbils , a partir del següent al d’aquesta publicació, per a formular les seves
al·legacions i presentar els documents o altres elements de judici que s’estimin
pertinents.
2n.- Així mateix se’ls informa que, en el mateix termini, els serà posat de
manifest l’expedient per tal que puguin consultar-lo amb l’assistència, si es el
cas, de les persones assessores que calguin.
ANNEX
Núm exp.Data infr.
Matrícula.
03/2011 16/08//2011
7ª-CA-2-71-09

Nom titular
Província
Sanció Preceptes infringits
Adreça
(euros)
Blue Ocean Charters Las Palmas 3.000,00 Article 116.3.g de la Llei
C/ Risco Prieto 22
27/1992, de 24 de
35570-LAS PALMAS
novembre.

Palma, 25 d’abril de 2012
El director general de Ports i Aeroports
Antonio Deudero Mayans

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 8409
Anunci d’adjudicació del contracte de Gesma GCASE 03/2012
Servei de rentat, desinfecció, planxat i plegat de roba
1. Entitat adjudicadora GESMA
a) Organisme: GESMA
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Nombre d’expedient: GCASE 03/2012.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obert
b) Descripció de l’objecte: Servei de rentat, desinfecció, planxat i plegat

