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Num. 11072
Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de
les Illes Balears

ció de 1.400,00 euros, d’acord amb el que disposa l’article l’article 70.3 i el 92.1
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
vos comunico que disposeu d’un termini improrrogable de quinze dies hàbils a
comptar des de la recepció d’aquest requeriment per a presentar la documentació justificativa esmentada.

Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals
i Acció Exterior de 2 de maig de 2012, es va qualificar, reconèixer i inscriure la
Fundación Camper, amb domicili al camí Vell d’Orient, s/n (finca Son Fortesa),
07340 Alaró.

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 mateixa, en el supòsit en què no s’hagi procedit al seu pagament.

D’acord amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la fundació, aquesta entitat persegueix objectius d’interès general. Així mateix, l’objecte i la finalitat de la fundació són els següents:

Palma, 21 de maig de 2012

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

- Perseguir fins d’interès general, de caràcter artístic, cultural, esportiu,
educatiu, docent i formatiu.
- Promoure la defensa i la protecció del medi ambient.
- Promoure l’atenció, l’ajut i el desenvolupament dels col·lectius i persones més desafavorides de la nostra societat.
Atès tot això, la Fundación Camper queda inscrita en el Registre Únic de
Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000305, adscrita al
Protectorat de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.
Palma, 29 de maig de 2012
La directora general
M. del Carmen Lliteras Arañó

—o—
Num. 11073
Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de
les Illes Balears
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals
i Acció Exterior de 23 d’abril de 2012, es va qualificar, reconèixer i inscriure la
Fundación Ernesto Valls Alegre, amb domicili al carrer Cartagena, 13, baixos,
07009 Palma.
D’acord amb el que disposa l’article 3 dels Estatuts de la fundació, aquesta entitat persegueix objectius d’interès general. Així mateix, l’objecte i la finalitat de la fundació són els següents: concedir beques a estudiants amb pocs o
sense recursos econòmics.

La directora general de Cooperació i Immigració
Antònia aria Estarellas Torrens

—o—
Num. 11077
Anunci de notificació del requeriment de la justificació de la
subvenció corresponent a l’expedient 1953/A27/2011/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 Federación Africanostra, amb CIF
G57648735, 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 a presentar la documentació
justificativa del projecte Actos Socioculturales, atorgat per la Resolució de la
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, de data 7 de juny de 2011,
per la qual us va concedir una subvenció de 3.032,00 euros, d’acord amb el que
disposa l’article l’article 70.3 i el 92.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, vos comunico que disposeu d’un termini improrrogable de quinze dies hàbils a comptar des de la recepció d’aquest
requeriment per a 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 mateixa, en el supòsit en què no s’hagi procedit al seu pagament.
Palma, 21 de maig de 2012

Atès tot això, la Fundación Ernesto Valls Alegre queda inscrita en el
Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000304,
adscrita al Protectorat de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del
Govern de les Illes Balears.
Palma, 29 de maig de 2012
La directora general
M. del Carmen Lliteras Arañó

—o—
Num. 11076
Anunci de notificació del requeriment de la justificació de la
subvenció corresponent a l’expedient 1950/M30/2011/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 Federación Africanostra, amb CIF
G57648735, 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 a 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 7 de juny de 2011, per la qual us va concedir una subven-

La directora general de Cooperació i Immigració
Antònia Maia Estarellas Torrens

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 11120
Notificació d’acords d’inici d’expedients sancionadors per presumptes infraccions en matèria de ports.
Per desconeixement dels interessats o per ignorar l’indret en què es
troba/en o no haver estat trobat/ades al/s seu/s domicili/s i per donar compliment
d’allò que preveu 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 es relacionen a continuació
que Ports de les Illes Balears ha acordat l’inici d’expedient/s sancionador/s per
pressumptes infraccions administratives tipificades a la Llei 10/2005, de 21 de
juny, de Ports de les Illes Balears, on hi figura/en com a inculpat/s: veure annex.
L’/els expedient/s esmentats es troba/en a Ports de les Illes Balears situada al carrer Vicente Tofiño, 36 (Son Rossinyol) del Coll d’en Rabassa, Palma.
L’/els interessat/s té/nen un termini de 15 dies per formular al·legacions a
la iniciació de l’expedient, proposar proves i també a concretar quins seran els
mitjans que farà/n valer.
Palma, 31 de mayo de 2012
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Num. 11084
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.

El Director-gerent de Ports de les Illes Balears,
Daniel Ramis Melero

Annex
Núm. exp: 1352/11
Persona expedientada: Lorenzo José Torres López
Precepte infringit: Art.92 f) Llei 10/2005, Ports de les Illes Balears
Sanció: 1380,00€

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 10314
Anunci de licitació del procediment obert de subministraments
DCASU 2012/20466, per preparat per la desinfecció de mans per
l’Hospital Universitari Son Espases.
1.-Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: Hospital Universitari Son
Espases
c) Número d’expedient: DCASU 2012/20466
2.-Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: subministrament de preparat per la desinfecció
de mans
b) Lloc d’execució : Hospital Universitari Son Espases
c) Termini d’execució: 36 mesos
d) Termini d’execució total pròrrogues incloses:
3.-Procediment i forma d’ adjudicació:
a) Tramitació : ordinària
b) Procediment : obert
c) Forma : concurs
4.- Pressupost màxim de despesa: 88.783,20 € IVA exclòs, mes 15.980,98
€ en concepte d’IVA, fent un total de 104.764,18 €
5.- Garantia provisional: no procedeix.
6.-Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Unitat de Contractació del Hospital Universitari Son Espases
b) Domicili: carretera de Valldemossa nº 79
passadís Q, nivell 0, despatx 063
c) Localitat i codi postal: 07120 - Palma
d) Telèfon : 871205469 i 871205702
e) email: isabel.presa@ssib.es
Perfil contractant: www.plataformadecontractació.caib.es
g) Termini d’obtenció de documents i informació: fins el darrer dia de presentació d’ofertes.
7.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit: 15 dies naturals a partir del següent al de publicació al
BOIB, fins a les 14:30 hores.
b) Documentació a presentar: la detallada en el plec de clàusules administratives i tècniques
c) Lloc: Registre general, Servei de Personal del Hospital. Mòdul K,
nivell 0
8.- Obertura d’ofertes econòmiques: a determinar.
9.- Despeses anuncis: aniran a càrrec de l’adjudicatari, conforme al plec
de clàusules administratives particulars.
Palma , a 17 / maig / 2012.
El director gerent del Hospital Universitari Son Espases.
Juan Sanz Guijarro.

—o—

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.095/11

Blau Lledoner Promocions, S.L.

22/5/12

Sanció:
9.600 Euros

Palma, 25 de maig de 2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 11085
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
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:

Expedientat ( localitat):

Instructor/a:

Co. 058/12

IVÁN FERNÁNDEZ GIMÉNEZ (Cerdanyola)

Patricia Llinás

