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sident de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del
Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les seves atribucions, establertes en
l’article 11.c de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb domicili,
als efectes d’aquest acord, a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
amb seu al carrer del Palau Reial, 17, 07001 Palma.
Antònia Febrer Rosselló, directora gerent de l’entitat pública Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL, SA), amb domicili, als efectes d’aquest
Acord, al carrer Solo, 39 baixos, de Palma.
Antecedents
1. El Govern de les Illes Balears disposa, mitjançant la Direcció General
de Tecnologia i Comunicacions, de quatre serveis, que es troben clarament
infradimensionats per poder dur a terme les tasques que es descriuen en l’apartat 2 del plec de prescripcions tècniques. No obstant això, la seva realització és
de gran importància per al funcionament correcte de l’Administració autonòmica. Per altra banda, l’empresa pública BITEL, SA a dia d’avui té el 100 % de
capital públic i depèn de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
(DGTIC) de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
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duts a terme, que ha de validar el director del projecte, i d’acord amb les tarifes
aprovades per resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de dia
19 de novembre de 2008.
4. La comprovació, recepció i liquidació dels serveis executats per
BITEL, SA s’ha de dur a terme d’acord amb l’article 204 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
5. La comunicació de l’encàrrec objecte d’aquest Acord, per part de
l’Administració a BITEL, SA, suposarà l’ordre per iniciar les activitats encarregades, que s’han d’efectuar d’acord amb el projecte d’inversió immaterial de
què deriva i sota la supervisió del director del contracte, el director general de
Tecnologia i Comunicacions.
6. Aquesta encàrrec de gestió no suposa, en cap cas, la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius pel fet d’exercitar-la.
7. L’eficàcia de l’encàrrec de gestió queda condicionada a la publicació
íntegra d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Com a prova de conformitat, les dues parts signam aquest document.

2. L’empresa Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL, SA) és una
societat mercantil anònima que es regeix pels seus estatuts, i té com a objecte
social la realització d’activitats de provisió de serveis i d’enginyeria de sistemes
en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions, i, fins
i tot, la consultoria, el disseny, el desenvolupament, la implantació i l’explotació, com també la formació i l’assistència tècnica dels sistemes i serveis esmentats.
3. D’acord amb el que disposa l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, l’empresa pública té el caràcter de
mitjà propi de l’Administració de la Comunicat Autònoma de les Illes Balears i
de la resta d’administracions públiques, com també de tots els seus instrumentals que, d’acord amb la Llei esmentada hagin de ser considerats com a poders
adjudicadors.
4. D’acord amb l’article 4.1.n de la Llei de contractes del sector públic,
queden exclosos de l’àmbit d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui la realització d’una determinada prestació a una entitat que, de conformitat amb el que assenyala l’article 24.6, tengui atribuïda la condició de mitjà
propi i servei d’aquest.
5. El 20 de novembre de 2006 el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació va aprovar el projecte d’inversió pluriennal ‘Administració digital’,
el qual ha sofert diverses modificacions des que es va aprovar, la darrera de 15
d’octubre de 2008.
6. La senyora Antònia Febrer Rosselló, com a directora gerent de l’entitat
pública BITEL, SA declara que disposa dels recursos materials i humans per
elaborar l’expedient de referència.
7. L’article 30 de la Llei 3/2003, de 26 de març de 2003, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, reguladora
de l’encàrrec de gestió, disposa que les activitats de caràcter material, tècnic o
de servei dels òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma es poden
encarregar a altres òrgans de la mateixa Administració, inclosos altres ens
públics que en depenguin, per raons d’eficàcia o quan no es tenguin els mitjans
tècnics apropiats per dur-les a terme.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Acord, d’acord amb les següents
Clàusules
1. En el marc del que disposa l’article 30 de la Llei 3/2003, de març de
2003, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s’encarrega a BITEL, SA, el servei de suport funcional a la Direcció
General de Tecnologia i Comunicacions.

Palma, 16 de gener de 2009
El conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació

La directora gerent
de BITEL, SA

Carles Manera Erbina

Antònia Febrer Rosselló

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 1549
Correcció d’ errades de l’anunci de licitació del procediment
obert GCASE 1/2009 20009 per a contractar el Servei de redacció de projecte d’execució, estudi de seguretat i salut i direcció
d’obres per a la reforma del pavelló ‘Residència Mixta’ per a la
seva adequació com nou psicogeriàtric, publicat en BOIB núm.
12 de 24 de gener de 2.009.
Advertida l’errada que a continuació s’indica en l’esmentat anunci, i amb
la finalitat d’esmenar-la, es procedeix a efectuar la següent correcció:
On diu:
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit setzè dia natural a comptar des del següent a la publicació
del present anunci en el BOIB
Ha de dir:
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit: 25 de març de 2.009
Palma, 27 de gener de 2009
El director gerent
Biel Fortuny i Organs

—o—
Num. 1550
Correcció d’ errades de l’anunci de licitació del procediment
obert GCASE 2/2009 20033 per a contractar el Servei de redacció de projecte d’execució, estudi de seguretat i salut i direcció
d’obres per a la reforma de dues plantes de l’Hospital General de
Mallorca per a la seva adequació com Unitat de Convalescencia,
Rehabilitació i Unitat de cures especials, publicat en BOIB num.
12 de 24 de gener de 2.009.

2. La despesa d’aquest servei suposa un pressupost màxim de
1.078.434,29 €, més 172.549,49 € en concepte d’IVA, la qual cosa suposa un
import total de 1.250.983,78 €, que aniran a càrrec de la partida
14801/521B01/64000/00 del pressupost de despeses de l’exercici de 2009.

Advertida l’errada que a continuaciò s’indica en l’esmentat anunci, i amb
la finalitat d’esmenar-la, es procedeix a efectuar la següen correció:
On diu:

3. El pagament corresponent l’efectuarà la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, amb la presentació prèvia de les certificacions dels serveis

8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit setzè dia natural a comptar des del següent a la publicació
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del present anunci en el BOIB

03-02-2009
Palma, 16 de gener de 2009

Ha de dir:
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit: 25 de març de 2.009
Palma, 27 de gener de 2009
El director gerent
Biel Fortuny i Organs

—o—
Num. 1166
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Muro.
Exp. Ref.: CAS-1417(A-8461)

—o—

Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

Nom del peticionari: ALBUFERA PARK. S.L. (NIF: B-0714935)
Domicili: C/ Iola, 4. 07440 Muro
Classe d’aprofitament: Regadiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani: 0,55 l/s (2.000
l/hora), i volum màxim anual: 3.000 m3.
Corrent d’on deriva: Sondeig a la finca Son Parera, Pol. 11 – Parc. 107
Terme Municipal on radica la presa: Muro

Num. 1159
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Santa Margalida.
Exp. Ref.: CAS-1571(A-8748)
Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom del peticionari: Margarita Dalmau Tous (DNI: 78.187.998-G)
Domicili: Avgda. Alejandro Rosselló, 5 . 07450 Santa Margalida
Classe d’aprofitament: Regadiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani: 1l/s (3.600
l/hora), i volum màxim anual: 2.520 m3.
Corrent d’on deriva: Sondeig a la finca al Pol. 10 – Parc. 326
Terme Municipal on radica la presa: Santa Margalida
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi
Sabaters, 7, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Santa Margalida, dins el termini esmentat, totes les al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
El director general de Recursos Hídrics
Isidre Cañellas Simonet

Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi
Sabaters, 7, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Muro, dins el termini esmentat, totes les
al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
El director general de Recursos Hídrics
Isidre Cañellas Simonet
Palma, 19 de gener de 2009

—o—
Num. 1170
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Muro.
Exp. Ref.: CAS-1416(A-8460)

Palma, 16 de gener de 2009

—o—
Num. 1163
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Llucmajor.
Exp. Ref.: CAS-1445(A-8554)
Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom del peticionari: Matías Mut Fullana (DNI: 78.205.426-K)
Domicili: C/ Es Vall, 84 . 07620 Llucmajor
Classe d’aprofitament: Regadiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani: 0,97 l/s (3.500
l/hora), i volum màxim anual: 3.500 m3.
Corrent d’on deriva: Sondeig a la finca Son Rubí, Pol. 42 – Parc. 760
Terme Municipal on radica la presa: Llucmajor.
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi
Sabaters, 7, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Llucmajor, dins el termini esmentat,
totes les al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
El director general de Recursos Hídrics
Isidre Cañellas Simonet

Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom del peticionari: ALBUFERA PARK, S.L. (NIF: B-0714935)
Domicili: C/ Iola, 4 . 07440 Muro
Classe d’aprofitament: Regadiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani: 0,25 l/s (900
l/hora), i volum màxim anual: 3.000 m3.
Corrent d’on deriva: Sondeig a la finca Son Parera, Pol. 11 – Parc. 108
Terme Municipal on radica la presa: Muro
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi
Sabaters, 7, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Muro, dins el termini esmentat, totes les
al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
El director general de Recursos Hídrics
Isidre Cañellas Simonet
Palma, 19 de gener de 2009

—o—
Num. 1173
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Muro.
Exp. Ref.: CAS-1415(A-8459)

