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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, 27 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)

08-05-2012
Num. 8438
Notificació de resolucions de denegació del dret a la pensió no
contributiva de jubilació o invalidesa

Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions de la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial (per delegació de competència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social) de denegació del dret a una pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de recepció, en aplicació de 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 figuren en l’annex el següent:
- Que s’ha dictat una resolució per la qual es denega el dret a la pensió no
contributiva de jubilació o invalidesa que varen sol·licitar, pels motius indicats
en la resolució.

Annex
Expedient
07/0000592-I/11

Interessat/ada
Representant Data de la resolució
López Serrano, Miguel Angel Serrano Rodríguez,
12-04-2012
43156304R
Fernanda

—o—
Num. 8437
Notificació de resolucions d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud
de l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenat
Targeta Bàsica (any 2011)
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions la directora general de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial , d’inadmissió a tràmit de de la sol·licitud de l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenat Targeta
Bàsica (any 2011), trameses amb justificant de recepció, en aplicació de 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 figuren en l’annex el següent:
- Que s’ha dictat una resolució per la qual no s’admet a tràmit la sol·licitud de l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenat Targeta
Bàsica, que van presentar, atès que la sol·licitud s’ha presentat fora de termini.
Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant aquesta direcció general, en
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, 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 un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat
aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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); 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.

Contra aquesta resolució, podeu interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant aquesta direcció general, en el termini dels trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, de conformitat
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora
de la jurisdicció social (BOE d’11 d’octubre).
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, 27 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
Expedient
07/0000101-J/12

Interessat/ada
Torres Boned, Maria

DNI
4149770J

Data de la resolució
27-03-2012

—o—
Num. 8495
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 :

Palma, 27 d’abril de 2012
La directora general
Margarita Ferrando Barceló
(Por delegación de competencias BOIB nº 120 de 9 de agosto de 2011)
Annex
Interessat/ada
Torrejon Jiménez, Francisco

DNI
46957514R

—o—

Data de la resolució
08-03-2012

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.
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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.:
CO.154/11

Expedientat
PROMOCIONES PITIUSOL, S.L.

Data Resolució:
29/3/2012

Sanció:
2800 EUROS

Palma, 26 d’abril de 2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
Num. 8509
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 Terrestre, tipificades en la Llei 16/87, de 30/07, d’Ordenació dels Transports Terrestres (BOE 31/07/87) (en endavant,
LOTT), reformada per Llei 29/2003, de 8 d’octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transport per carretera (BOE núm.
242 de 9 d’octubre de 2003), 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.

Nom titular
Adreça

Província

Sanció
(euros)

Preceptes infringits

0869/11

05/04/11
3958-FKY

ENCOFRADOS, GRUAS Y SERVICIOS
RAJADELL,
C/ Pau Claris, 97, 4, 1
08009- BARCELONA

Barcelona

1.001,00

Art. 17 Ordre 20/07/95, aprovat pel RD
1211/90,28/09 (ROTT), (BOE 2-8), art.
141.22, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i l’art.
198.22 ROTT, modificat per RD 1225/06,
27/10.

1048/11

01/07/11
IB-4846-CC

PEIXOS FERRAGUT SL
C/ Menorca, 10
07630- CAMPOS

Baleares

1.501,00

Arts. 47,90, 141.31 i 140.1.9 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT) i 41, 109, 198.31 i
197.1.9 del R.D.1211/90, de 28/09 (ROTT),
modificat per R.D. 1225/2006, de 27/10.

1079/11

26/08/11
4830-FFV

VILLARROEL TRONCOSO INGRID
FABIOLA
Avda. Alexandre Rosselló, 3 -6-4,C
07006- PALMA

Baleares

1.501,00

Arts. 47, 90, 141.31 i 140.1.9 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT) i 41,109, 198.31
ROTT T i 197.1.9 del R.D. 1211/90, de
28/09 (ROTT), modificat per
R.D.1225/2006, de 27/10.

1202/11

13/09/11
B-0419-TS

TASMAR LOGISTICA, SA
C/ 43,sector F, Zona Franca
08040- CALONGE DE SEGARRA

Barcelona

1234/11

08/09/11
3088-BFG

SINECTICA DE OBRAS SL
C/Jose Rover Motta, 8
07006-PALMA

Baleares

301,00

14 del REGLAMENT (CE) núm. 3821/85,
del Consejo de 20/12/85, Reglament
2135/98, del Consejo, de 24/IX, i pel
Reglament (CE) núm. 561/2006 del
Parlament Europeu i del Consejo de
15/03/2006, art. 142.4 de la Llei 16/87, de
30/07 (LOTT), i l’art. 199.4 del Reial decret
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat por
Reial decret 1225/2006, de 27/10.

1.501,00

47 i 90, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i 41 i
109,l RD 1211/90, 28/09 (ROTT), modificat
per RD 1225/06, 27/10, arts. 141.31 LOTT i
198.31 ROTT arts. 140.1.9 LOTT i
197.1.9 ROTT.

Palma, 30 d’abril de 2012
L’instructor dels expedients,
Joan Rosselló Ramis.

—o—

