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allò que considerin convenient. Els expedients es troben a la seva en el Servei
de Control d’Empreses i Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme
(carrer de Montenegro, 5 de Palma).
Palma, 1 de setembre de 2003

Atès el que disposa l’article 20 dels Estatuts del Consorci de l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears, el director de l’Agència de Qualitat
Universitària és nomenat pel conseller d’Educació i Cultura, com a competent
en matèria d’universitat, a proposta del Consell de Direcció.

El conseller de turisme
Per delegació Ordre 08.07.03
(BOIB núm. 102, 17-07-03)
El secretari general
Javier Cases Bergon

Atès l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, de data 30 de juliol de 2003, en el qual es proposa la senyora Pilar Roca Morey com a directora de l’Agència de Qualitat
Universitària, i en ús de les atribucions que em confereixen les disposicions
legals vigents,

—o—
Num. 17296
Notificació de propostes de resolució d’expedients per presumptes infraccions administratives en matèria de turisme

RESOLC
1 Destituir del càrrec de director de l’Agència de Qualitat Universitària el
senyor Lluís Ballester Bragué.
2 Nomenar la senyora Pilar Roca Morey directora de l’Agència de
Qualitat Universitària.
Palma, 1 d’agost de 2003
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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Num. 17313
Acord del Consell de Govern de dia 29 d’agost de 2003, pel qual
s’anomenen el president i el vicepresident del Consell Escolar de
les Illes Balears.
El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
sessió celebrada dia 29 d’agost de 2003, a proposta del Conseller d’Educació i
Cultura, adoptà entre altres, l’Acord següent:
“Primer.- S’anomena president del Consell Escolar de les Illes Balears al
senyor Joan Francesc Romero Valenzuela.
Segon.- S’anomena vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears
al senyor Joan Martorell Trobat.”
EL SECRETARI GENERAL
Sebastià Vanrell Sintes

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE TURISME
Num. 17295
Notificació d’incoació d’expedients per presumptes infraccions
administratives en matèria de turisme
Atès que no han estat possibles les notificacions dels expedients que es
relacionen seguidament, perquè el Servei de Correus les ha retornades a la
Conselleria, i 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, amb aquesta notificació es fa saber a les persones que
també s’indiquen a continuació que la Conselleria de Turisme del Govern de les
Illes Balears ha incoat expedients administratius sancionadors per presumptes
infraccions administratives tipificades en els articles 71, 72 i 73 i concordants
de la Llei 2/99, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, i que, d’acord amb això, s’han formulat acords d’iniciació, en els quals figuren com part
interessada atès que son propietaris, ja que l’esmentada infracció pot dur la pèrdua de la llicència i el tancament de l’establiment.
Núm. exp.: 64/03
Nom del/de la propietari/a: Explotaciones Turísticas Cenith, S.A.
Empresa: Hotel Husa Zenith
Darrera adreça: C/ Bonaire, 24 07012 Palma
La qual cosa se’ls comunica a l’efecte de notificació, d’acord amb 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, perquè hi al·leguin tot

Atès que no han estat possibles les notificacions dels expedients que es
relacionen seguidament, perquè el Servei de Correus les ha retornades a la
Conselleria, i 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, amb aquesta notificació es fa saber a les persones que
també s’indiquen a continuació que la Conselleria de Turisme del Govern de les
Illes Balears els ha incoat expedients administratius sancionadors per presumptes infraccions administratives tipificades en els articles 71, 72 i 73 i concordants de la Llei 2/99, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, i que,
d’acord amb això, s’han elevat propostes de resolució al conseller de Turisme,
en les quals figuren com a inculpats.
Núm. exp.
24/03
70/03
-

Nom del/de la titular
Esmerlit, S.L.
Tomas y Sobrón, S.L.
-

Empresa
Hotel Esmerlit
Restaurant El Cafè Tryp
Palma

Darrera adreça
C/ Sant Cristòfol, 43
S’Arenal, Llucmajor
C/ Font y Monteros,
núm. 23. Palma

La qual cosa se’ls comunica a l’efecte de notificació, d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i se’ls concedeix un
termini de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci perquè hi al·leguin tot allò que considerin convenient en defensa seva. Els
expedients es troben a la seva disposició durant aquest termini en el Servei de
Control d’Empreses i Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme (carrer
de Montengro, 5 de Palma).
Palma, 1 de setembre de 2003
La instructora
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Num. 17297
Notificació de Resolució d’expedients instruïts per la Conselleria
de Turisme
Atès que no han estat possibles les notificacions dels expedients que es
relacionen seguidament, instruïts per la Conselleria de Turisme per presumptes
infraccions administratives, perquè el Servei de Correus les ha retornades a la
Conselleria, i 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, amb aquesta notificació es fa saber a les persones que
també s’indiquen a continuació que, en els esmentats expedients varen recaure
les resolucions següents: “que, ateses les circumstàncies dels casos presents, i
d’acord amb els articles 71, 72, 73 i concordants de la Llei 2/99, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, siguin sancionats”.
Exp.: 6/03
Titular: Agencia Salom, S.L.
Empresa: Bar La Catedral
Data: 21-07-03
Art.: art. 71.12 de la Llei 2/99 de 24/3 de la CAIB en relació a l’art. 8 de
la mateixa Llei i art. 12 del Decret 2/92 de 16/1 de la CAIB.
Sanció: Apecebiment
Adreça: Av. Antoni Maura, núm. 26, B-A. Palma
També se’ls notifica que, d’acord amb el que disposa l’article 45.2 de la
Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB i
l’article 109 de la Llei 30/92, 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 l’esmentada Llei 30/92, modificada per la Llei 4/99, es podrà interposar

