
MARRUZA 12 AL 31
NUEVA JOVEN JOSEFINA 1 AL 30
NUEVO PEP DOMINGO 2 AL 31
PERLA DEL MAR 2 AL 31

FEBRER 2009 ARNAU I MARC NOU 23 AL 28
BELLVER 1 AL 5
BLASCO 16 AL 28
FORTUNATA II 1 AL 10
JOSEP PARAGUAY 16 AL 28

MARRUZA 1
TANIT DOS 2 AL 15

MARÇ 2009 ARNAU I MARC NOU 1 AL 8
LLANDARINA 2 AL 15
LLOSPADA 2 AL 6
MARES DEL SUR 17 AL 31
VALLDEMOSA PRIMERO 2 AL 16
VILLA SÓLLER 16 AL 29

ABRIL 2009 PUNTA DEL VENT 20 AL 30 
MAIG 2009 ANTONIA MUNAR 25 AL 31

CAP VERMELL 23 AL 31
ES LLEVANT 1 AL 19
MYRI 17 AL 31
PUNTA DEL VENT 1 AL 19

— o —

Num. 10907
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 de maig de 2009
per la qual s’amplia el crèdit destinat a les ajudes per als titulars
d’explotacions de bestiar boví lleter, per a l’aplicació d’un pro-
grama pilot de desenvolupament sostenible a les Illes Balears

La Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA) d’11 de març de 2009 per la qual es convoquen,
per a l’any 2009, ajudes per als titulars d’explotacions de bestiar boví lleter, per
a l’aplicació d’un programa pilot de desenvolupament sostenible a les Illes
Balears (BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009), hi destina al seu finançament
un import màxim d’un milió cent mil euros (1.100.000,00€), amb càrrec als
pressuposts del FOGAIBA, amb la possibilitat d’ampliar-los fins un màxim
d’un milió set-cents mil euros (1.700.000,00€).

Considerant que aquesta línia està encara en tramitació, tenint en compte
que la demanda d’ajudes s’ha incrementat respecte el que estava previst inicial-
ment, s’estima procedent incrementar la quantia destinada a aquesta convocatò-
ria, en virtut del que estableix l’apartat segon de la Resolució de convocatòria.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de
la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
S’incrementa el crèdit destinat a la línia d’ajudes per als titulars d’explo-

tacions de bestiar boví lleter, per a l’aplicació d’un programa pilot de desenvo-
lupament sostenible a les Illes Balears, convocada per la Resolució de la presi-
denta del FOGAIBA d’11 de març de 2009, en sis-cents mil euros
(600.000,00€), i hi queda destinat un crèdit final per un import d’un milió set-
cents mil euros (1.700.000,00€), a imputar amb càrrec als pressuposts del
FOGAIBA.

Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

Palma, 15 de maig de 2009

La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 10797

Anunci de constitució del consorci Eurolocal-Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca, en la sessió de dia 2 d’abril de 2009, i el
Ple de l’Ajuntament de Palma, en la sessió de dia 27 d’abril de 2009, varen
adoptar els acords definitius de constitució del consorci Eurolocal-Mallorca i
d’aprovació dels seus Estatuts.

En conseqüència, per complir el que disposa l’article 47.4 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es
fa pública la constitució d’aquest consorci, com també del text íntegre i defini-
tiu dels seus Estatuts, els quals s’adjunten a aquest Edicte com a annex I.

Palma, 7 de maig de 2009

El director general d’Administracions Públiques
Miquel Nadal Moyà

ESTATUTS 
CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, PERSONALITAT, OBJEC-

TE I FUNCIONS.

ART. 1  
Constitució.  
El Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma constitueixen un

Consorci de naturalesa administrativa i personalitat jurídica pròpia, de caràcter
associatiu i voluntari, que es regirà per les disposicions legals pròpies de la seva
naturalesa, en especial per la legislació en matèria de règim local i pels presents
Estatuts.  

ART. 2 
Denominació.
El Consorci es denominarà: EUROLOCAL-MALLORCA (Consorci per

al suport a la participació europea activa dels ens locals de Mallorca.) 

ART. 3 
Personalitat jurídica.  
El Consorci tindrà personalitat jurídica pròpia i independent, i tindrà plena

capacitat per dur a terme el compliment de les seves finalitats, i, per tant, podrà
adquirir i posseir tota classe de béns i drets, permutar, donar i acceptar dona-
cions, i realitzar qualsevol acte i contracte dins el seu àmbit de funcionament,
de conformitat amb la normativa vigent i sempre per al compliment de les fina-
litats per a les quals ha estat creat.  

La representació del Consorci com a persona jurídica l’exerceixen les per-
sones i els òrgans que es determinen en els presents Estatuts.  

ART. 4  
Objecte.
Constitueix l’objecte del Consorci fomentar la ciutadania europea activa,

afavorir la participació dels ens locals de Mallorca en xarxes, fòrums i en dife-
rents programes i projectes europeus, promoure la implicació dels càrrecs polí-
tics, dels empleats públics, organitzacions i ciutadans dels diferents municipis
en aquesta tasca, crear una xarxa  entre els ens locals de Mallorca i d’altres paï-
sos mitjançant agermanaments que serveixin per treballar junts a nivell europeu
en temes d’interès comú i aconseguir aportacions europees per als ens locals.

ART. 5  
Funcions.
El Consorci tindrà les següents funcions:
· Informació:

a) Seleccionar tota la informació europea que afecti o tingui relació
amb les entitats locals.

b) Analitzar, tractar i fer arribar tota la informació europea que pugui
ésser utilitzada per les entitats locals.

c) Identificar i proporcionar informació europea als interlocutors locals
interessats.

d) Informar i proposar a la presidència de les entitats locals les possibi-
litats de   participació a les convocatòries adients.

e) Donar a conèixer els esdeveniments, trobades, congressos, xarxes on
hi puguin participar les entitats locals.     
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· Formació:  
a) Organitzar cursos, seminaris i jornades d’estudi sobre temes euro-

peus per a càrrecs polítics i ciutadans dels propis municipis.
b) Intercanviar coneixements amb altres entitats europees especialitza-

des  en l’administració local.
c) Crear un centre de documentació i estudi sobre les entitats locals

europees.

· Gestió: 
a) Seguiment de convocatòries europees per a la presentació de projec-

tes.
b) Elaboració dels  projectes europeus en coordinació amb els polítics i

tècnics.  
c) Tramitació i justificació administrativa dels projectes.
d) Seguiment de la gestió dels projectes.
e) Col·laborar amb el Consell de Mallorca sobre les diferents possibili-

tats d’actuació de l’Arc Llatí.
f) Oferiment de serveis de consultor i de gestió als municipis.
g) Recolzament a la gestió financera i pressupostària dels projectes.
h) Qualsevol altra activitat en temes europeus que redundi en benefici

de les corporacions locals de Mallorca.

En cap cas la interpretació o l’exercici d’aquestes funcions podrà minvar
les competències dels ens associats, establertes en la legislació de règim local.  

ART. 6  
Àmbit, domicili social i durada del Consorci.  
1. - L’àmbit territorial del Consorci és el coincident amb l’illa de Mallorca

i té el domicili al c/ Palau Reial núm. 1 de Palma, CP 07001, malgrat que pugui
disposar de diferents centres de treball.  

2. - El Consorci tindrà vigència indefinida, si bé es podrà dissoldre, a més
de per les causes que estableixi la legislació vigent aplicable, per acord del
Consell de Direcció.  

CAPÍTOL II. MEMBRES DEL CONSORCI.  

ART. 7
Membres del Consorci.

1.- Són membres del Consorci el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma.   

2.- El Consorci podrà subscriure convenis de col·laboració amb les enti-
tats locals de Mallorca i amb altres institucions públiques o privades sense ànim
de lucre per aconseguir les finalitats contemplades en els presents Estatuts en els
termes prevists a la legislació vigent.

3.- Es podran adherir nous membres al Consorci amb l’aprovació prèvia
del Consell de Direcció i la ratificació de tots els ens consorciats.

ART. 8 
Representació.
L’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca tindran dos representants

cada un al Consell de Direcció que seran nomenats i, en el seu cas, cessats pel
Plenari de cada Institució. Per motius d’urgència, podran ser nomenats i cessats
per Decret de la Presidència de la Corporació respectiva i la posterior ratifica-
ció pel Plenari de cada Institució.  

ART. 9  
Drets.
Els membres del Consorci tindran els drets següents:  

1.- Participar en totes les activitats que organitzi el Consorci.  
2.- Exercir el dret de veu i vot en el Consell de Direcció.  
3.- Ésser elector i elegible en qualsevol òrgan del Consorci, d’acord amb

el que s’estableix en els Estatuts.  
4.- Tenir coneixement dels acords presos pels òrgans directius.  
5.- Tenir coneixement directe de l’execució dels pressuposts del Consorci.  
6.- Tenir accés als arxius i registres de documents del Consorci.  
7.- Recórrer a la Gerència, a la Presidència o al Consell de Direcció,

segons els casos, quan considerin que els seus drets hagin estat vulnerats, sense
perjudici de la impugnació d’acords que puguin formular legalment.  

ART. 10
Obligacions.
Són obligacions de tots els socis:  

1. - Acatar les prescripcions contingudes en aquests estatuts i en els acords
vàlids presos pel Consell de Direcció, per la Presidència o per la Gerència.  

2. - Abonar les quotes ordinàries i les aportacions extraordinàries que s’a-
cordin en el si del Consorci.  

ART. 11 
Pèrdua de la condició de membre.
La condició de membre es perdrà per decisió voluntària adoptada mitjan-

çant acord plenari i notificada al Consorci.  

ART. 12
Aportacions econòmiques.
El Consell de Direcció determinarà anualment la quantitat global que han

d’aportar els ens consorciats per cobrir el pressupost del Consorci. Aquesta
quantitat global serà assumida a parts iguales entre els dos membres consorciats. 

CAPÍTOL III. RÈGIM ORGÀNIC.  

ART. 13
Òrgans del Consorci.  
El govern i l’administració del Consorci correspon als següents òrgans:
-El Consell de Direcció.
-La Presidència.
-La Vicepresidència.
-La Gerència.

ART. 14  
Consell de Direcció.
El Consell de Direcció és l’òrgan superior del Consorci. L’integren dos

representants de cada un dels membres del Consorci, que són: el Consell de
Mallorca i l’Ajuntament de Palma. També assistirà a les sessions del Consell de
Direcció la persona que ocupi la Gerència del Consorci amb veu i sense vot. 

La Presidència del Consorci serà també la del Consell de Direcció.  

Són atribucions del Consell de Direcció:
a) Elegir el/la president/a del Consorci i el/la vicepresident/a d’entre els

seus membres.
b) Designar el/la Gerent del Consorci.
c) Aprovar el pressupost anual, les seves modificacions i els comptes

anuals del Consorci.
d) Aprovar la plantilla de personal i les seves modificacions, la relació de

llocs de feina, les bases per a la seva selecció i el règim de les seves retribucions.
e) Aprovar l’adquisició, l’alienació i les donacions dels béns, si fos el cas.
f) Aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments de confor-

mitat amb la normativa de contractació de les administracions públiques.
g) Aprovar les ordenances i els reglaments generals.
h) Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci, prèvia autorització

dels ens associats.
i) Aprovar la dissolució del Consorci.
j) Ratificar l’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició

de recursos i la defensa en els procediments incoats contra el Consorci, duts a
terme per la Presidència.   

k) Aprovar la forma de gestió dels serveis.    
l) Aprovar les tarifes per prestació de serveis.
m) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
n) Aprovar les operacions de crèdit, a llarg i curt termini, prèvia autorit-

zació del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma..  
o) Determinar les aportacions econòmiques ordinàries i extraordinàries

dels ens consorciats.  
p) La determinació de les línies generals d’actuació del Consorci.  
q) La ratificació d’acomiadaments de personal del Consorci.
r) L’aprovació, si s’escau, de bases de convocatòries de subvencions i la

seva resolució.
s) Aprovar el Pla d’Actuació i Memòria anual.
t) Aprovar els projectes que el Consorci presenti a Europa.

ART. 15  
La Presidència.
Són atribucions de la Presidència del Consorci:
a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell de Direcció, diri-

gir-ne les deliberacions i, si és el cas, dirimir els empats quan li correspongui
amb el vot de qualitat.  

b) Representar el Consorci, judicialment i extrajudicialment, i conferir
mandats per exercir la dita representació, i també l’exercici d’accions judicials
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i administratives, la interposició de recursos i la defensa en els procediments
incoats contra el Consorci.  

c) Exercici de funcions delegades pel Consell de Direcció, concretament
les corresponents als punts, b, c (dintre els límits de les hisendes  locals), e, f ,
k (menys si la forma de gestió implica monopoli ), l, n, r, i t.

d) Exercir la direcció superior de tot el personal.
e) Acordar el nomenament, sancions, acomiadaments (la ratificació dels

quals correspon al Consell de Direcció) i contractacions del personal. 
f) La contractació i l’autorització de despeses dins els límits que s’esta-

bleixin a les bases d’execució del Pressupost  així com aprovar la liquidació del
Pressupost.

ART. 16
La Vicepresidència.
Les atribucions de la Vicepresidència són substituir en la totalitat de les

seves funcions la Presidència en els casos d’absència, malaltia o impediment
que la impossibiliti per a l’exercici de les seves funcions, així com exercir les
funcions de la Presidència en els supòsits que aquesta estigui vacant fins al
nomenament d’un nou titular.

ART. 17
La Gerència.
La persona titular de la Gerència serà nomenada i separada del càrrec pel

Consell de Direcció. Tindrà el caràcter de personal directiu professional i, per
tant, subjecte a la legislació corresponent. Tindrà les següents funcions:

a) Executar els acords adoptats pel president i pel Consell de Direcció.  
b) Ostentar la direcció i inspecció dels serveis administratius, tècnics i de

tot ordre dependents del Consorci.  
c) La gestió ordinària de les activitats del Consorci procurant el seu equi-

libri pressupostari i afavorint la generació de recursos propis del Consorci en la
perspectiva d’assolir  progresivament el seu autofinançament.  

d) L’autorització de despeses en els termes que assenyalin les bases d’e-
xecució del pressupost.

e) Dur el control, al dia, de tot el material i les instal·lacions, mobiliari i
provisions de tota classe necessaris per al funcionament normal dels serveis.  

f) Tenir cura de la formació d’inventaris, que han de comprendre la tota-
litat dels immobles, mobles, efectes i estris, i que s’han de revisar anualment
amb l’aprovació de les comptes anuals.  

g) Informar i donar compte de la gestió al Consell de Direcció.  
h) Dirigir el personal, seguint les instruccions i directrius de la

Presidència, i proposar el seu nomenament, sancions, acomiadaments i contrac-
tacions.  

i) Elaborar anualment el projecte del pla d’actuacions, la memòria de ges-
tió dels serveis i el projecte d’elaboració del pressupost.

j) La preparació dels assumptes i expedients que hagin de ser resolts per
la Presidència o pel Consell de Direcció.

k) L’assistència a les reunions del Consell de Direcció, amb veu i sense
vot.

l) Totes quantes altres funcions li siguin atribuïdes pel Consell de Direcció
o per la Presidència.  

m) Les que no estiguin atribuïdes expressament als altres òrgans del
Consorci.

ART. 18  
Cessaments.
El president i els membres del Consell de Direcció cessaran, entre altres

causes, en cessar en els càrrecs corresponents o en la representació que ostentin
de l’ens consorciat.  

En el cas que cessi per la causa abans esmentada el president del Consorci,
el càrrec restarà vacant fins que el Consell de Direcció elegeixi el membre que
el substitueixi.

També cessaran quan es produeix la renovació de les corporacions locals
com a conseqüència de les eleccions locals. No obstant això, continuaran exer-
cint les seves funcions fins a la presa de possessió dels membres nous.  

ART. 19  
Secretari/a i interventor/a.

Els càrrecs de secretari i interventor queda reservat a funcionaris de les
Administracions Locals amb habilitació de caràcter estatal. Seran nomenats pel
Consell de Direcció d’entre els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de
qualsevol dels ens consorciats. Formaran part dels òrgans col·legiats amb veu i
sense vot. 

El Consell de Direcció, en funció de la dedicació exigida, podrà incloure

a la plantilla les places d’habilitats estatals que es considerin pertinents.

CAPÍTOL IV. RÈGIM JURÍDIC I DE PERSONAL

ART. 20
Quòrum d’assistència i votació.
El Consell de Direcció es reunirà amb caràcter ordinari amb la periodici-

tat que acordi aquest i, com a mínim, una vegada cada semestre natural. Amb
caràcter extraordinari hi haurà reunió quan la convoqui la Presidència o la
sol·licitin dos dels seus membres. Per a la constitució vàlida del Consell es
requereix l’assistència de tres de quatre representants de les dues institucions.  

En tot cas, la constitució vàlida del Consell de Direcció requereix l’assis-
tència de la Presidència i del secretari/a o d’aquells que legalment els substi-
tueixin.  

El Consell de Direcció prendrà els seus acords per unanimitat.  

ART. 21  
Gestió de serveis.
Per a la gestió dels serveis, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les

formes previstes en la legislació de règim local.  

ART. 22
Personal
El personal del Consorci es regirà per la legislació laboral general que

sigui d’aplicació.
Els ens consorciats podran adscriure personal al Consorci de conformitat

amb la legislació vigent.
Es respectaran, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per a

l’accés als llocs de treball del Consorci.

CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC  

ART. 23 
Recursos.
Seran recursos per a la gestió del Consorci:  
1) Els productes del patrimoni.  
2) Les subvencions, auxilis, donatius i llegats que s’obtenguin.  
3) Els drets i preus que s’estableixin per la prestació dels serveis.  
4) Les aportacions dels ens consorciats.  
5) Crèdits de tota classe, obtinguts en entitats oficials o particulars.  
6) Qualsevol altre admès en dret i no assenyalat específicament entre els

anteriors.  

ART. 24  
Capital.
El capital del Consorci serà variable i estarà constituït per la suma de les

aportacions enumerades a l’article anterior.  

ART. 25
Pressupost.
El Consorci organitzarà el règim econòmic mitjançant pressupost anual,

que s’ajustarà quant a la seva estructura i normes de formació a les aplicables
amb caràcter general a les Entitats Locals.  

L’exercici anual relatiu als pressuposts del Consorci coincidirà amb l’any
natural.  

El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de
la comptabilitat pública local.  

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI  

ART. 26  
Dissolució.
La dissolució del Consorci tindrà lloc:  
1) Quan per qualsevol circumstància no pugui complir els fins per als

quals ha estat constituït i en tot cas amb l’acord del Consell de Direcció.  
2) Per acord del Consell de Direcció, a iniciativa de qualsevol dels socis.  

En els dos supòsits, es procedirà a la liquidació del Consorci, i es distri-
buirà entre les institucions, organismes i entitats que els hagin aportat els béns
immobles i mobles corresponents que formin part del patrimoni del Consorci en
el moment de l’acord de dissolució.

Abans de fer-se efectiva la dissolució del Consorci tots els membres hau-
ran d’haver complit quantes obligacions i compromisos hagin contret amb el
Consorci.  
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
A l’acte de constitució del Consorci actuarà com a secretari, el secretari

general de l’Ajuntament de Palma, i com a interventor, la interventora general
del Consell de Mallorca.

DISPOSICIÓ FINAL
Per als aspectes no prevists en els presents Estatuts s’aplicaran les dispo-

sicions contingudes en la legislació de règim local.      

— o —

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 10154

Anunci d’adjudicació de procediment negociat sense publicitat
per a la contractació del subministrament de tires reactives GLU-
COCARD G SENSOR y GLUCOCARD MEMORY

1.- Entitat adjudicadora. 
a.- Organisme:  Ib-Salut, Servei de Salut de les Illes Balears
b.-  Dependència que tramita l’expedient:  Unitat  Administrativa de

Contractació
c.- Número d’ expedient:  SSCC CN 47/09

2.- Objecte del contracte: 
a.- Tipus de contracte: negociat sense publicitat
b.- Descripció de l’objecte: subministrament de tires reactives GLUCO-

CARD G SENSOR y GLUCOCARD MEMORY
c.- Lots: no n’hi ha
d.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: no

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a.- Tramitació:  Ordinaria
b.- Procediment:  Obert
c.- Forma:  negociat sense publicitat

4.- Pressupost base de licitació:
Import màxim: 499.500 €

5.-  Adjudicació:
a.- Data: 20 d’abril de 2009
b.- Contractista:  MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
c.- Nacionalitat: espanyola
f.- Import d’adjudicació: 499.500 €

El Secretari General del Servei de Salut
Javier Clavero Gomila

Palma, a 29 d’abril de 2009

— o —

Num. 10155
Anunci d’adjudicació de procediment negociat sense publicitat
per a la contractació del subministrament de tires reactives
ASCENSIA ELITE Y ASCENSIA BREEZE

1.- Entitat adjudicadora. 
a.- Organisme:  Ib-Salut, Servei de Salut de les Illes Balears
b.-  Dependència que tramita l’expedient:  Unitat  Administrativa de

Contractació
c.- Número d’ expedient:  SSCC CN 48/09

2.- Objecte del contracte: 
a.- Tipus de contracte: negociat sense publicitat
b.- Descripció de l’objecte: subministrament de tires reactives ASCEN-

SIA ELITE Y ASCENSIA BREEZE
c.- Lots: no n’hi ha
d.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: no

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a.- Tramitació:  Ordinaria
b.- Procediment:  Obert
c.- Forma:  negociat sense publicitat

4.- Pressupost base de licitació:
Import màxim: 330.003 €

5.-  Adjudicació:
a.- Data: 20 d’abril de 2009
b.- Contractista:  QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.
c.- Nacionalitat: espanyola
f.- Import d’adjudicació: 330.003 €

El Secretari General del Servei de Salut
Javier Clavero Gomila

Palma, a 29 d’abril de 2009

— o —

Num. 10175
Anunci d’adjudicació contracte de serveis

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut)
b) Dependència que tramita l’expedient: Gerència de l’Àrea de Salut de

Menorca
c) Número d’expedient: MCASE 2009/20046

2.- Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Administratiu
b) Descripció de l’objecte: Servei de bugaderia
c) Adjudicatari: LAVANDERÍA MENORQUINA, S.L.
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:

Publicat en el BOIB del dia 14 de febrer de 2009

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert

4.- Pressupost base de licitació o cànon d’explotació
Import: 120.000,00 euros
IVA (16%): 19.200,00 euros
Import total: 139.200,00 euros

5.- Adjudicació
a) Data: 23 d’abril de 2009
Import: 120.000,00 euros
IVA (16%): 19.200,00 euros
Import total de la adjudicació: 139.200,00 euros

El Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca
Antoni Gómez Arbona

Maó, 27 d’ abril de 2009

— o —

Num. 10079
Notificació de proposta de resolució d’expedients sancionadors
per infraccions a les normes de consum.

Per fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat el destinataris
es notifica a través d’aquest edicte a les persones relacionades a continuació, en
virtut del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, que
els ha estat formulada la proposta de resolució de l’expedient instruït, per pre-
sumpta infracció de les normes de consum i defensa del consumidor, tenen l’ex-
pedient  esmentat a la seva disposició a la Unitat de Sancions de la Direcció
General de Consum , Passeig d’es Born núm. 17 de Palma, i es comunica que
tenen un termini de quinze dies hàbils per a formular al·legacions a la proposta.

Exp. núm.:              Expedientat (Població):
Re.Co. 101/08         Estel Card - Palma

LA INSTRUCTORA
Beatriz Violeta de Juan García

Palma, 20 d’abril de 2009

— o —

Num. 10083
Notificació de proposta de resolució d’expedients sancionadors
per infraccions a les normes de consum.

Per fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat el destinataris
es notifica a través d’aquest edicte a les persones relacionades a continuació, en
virtut del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, que
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