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Palma, a 15 de novembre de 2011
El Director General del Servei de Salut
Juan José Bestard Perelló

—o—
Num. 24170
Anunci de licitació del contracte del servei d’atenció social i d’acompanyament 24 hores a les dones que pateixen violència de
gènere per a l’any 2012

24-11-2011
Admissibilitat de variants: no
9. Obertura de les ofertes
Entitat: Institut Balear de la Dona
Adreça: carrer d’Aragó, 26, 1r E (07006 Palma)
Data i hora: s’avisarà oportunament per fax o per telèfon.
10. Despeses dels anuncis
Són a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de 400 €.
Palma, 22 de novembre de 2011
La directora de l’Institut Balear de la Dona
Manuela Meseguer Barrios

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Institut Balear de la Dona (IBD)
Adreça: carrer d’Aragó, 26, 1r E (07006 Palma)
Telèfon: 971 17 89 71
Fax: 971 17 89 76
Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació (UAC)
Expedient: CONTR 2011/8284

Num. 23860
Notificacions de resolució d’iniciació d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.

2. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte del contracte: servei d’atenció social i d’acompanyament 24 hores a les dones que pateixen violència de gènere per a l’any
2012.
Lloc d’execució: d’acord amb el que disposen el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
Termini d’execució: des de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de
2012 o, si escau, un any des de la data de formalització del contracte (lletra c del
plec de clàusules administratives).

Pel fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat els 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, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que els ha estat incoat expedient sancionador per acord del
Director General de Salut Pública i Consum, per presumpta infracció a la normativa de consum, en virtut del que disposa l’article 2n del Decret 100/1993, de
2 de setembre, de la C.A.I.B. A la Resolució ha estat nomenat instructora del
procediment l’esmentada.

3. Requisits mínims de solvència del contractista i documentació per acreditar-los
Requisits mínims: els que preveu els apartats F.2 i F.3 del plec de clàusules administratives particulars.
Documentació per acreditar la solvència econòmica i financera: la que
preveu l’apartat F.2 del plec de clàusules administratives particulars.
Documentació per acreditar la solvència tècnica: la que preveu l’apartat
F.3 del plec de clàusules administratives particulars.

L’expedient es troba a la seva disposició a la Direcció General de Salut
Pública i Consum, unitat de sancions, carrer de Jesús. 38-A de Palma de
Mallorca. Se’ls informa que disposen d’un termini de quinze dies hàbils per
al·legar el que considerin adient en la seva defensa.

4. Tramitació, procediment i criteris de valoració de les ofertes
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteris de valoració de les ofertes: els que preveu el quadre de criteris
d’adjudicació del contracte del plec de clàusules administratives particulars del
servei d’atenció social i d’acompanyament 24 hores a les dones que pateixen
violència de gènere per a l’any 2012.
5. Pressupost base de licitació
Import en lletres i xifres: tres-cents setanta-cinc mil euros, amb l’IVA
inclòs (375.000,00 €). Són tres-cents quaranta-set mil dos-cents vint-i-dos euros
amb vint-i-dos cèntims (347.222,22 €), i vint-i-set mil set-cents setanta-set euros
amb setanta-vuit cèntims (27.777,78 €) en concepte d’IVA.
6. Garantia provisional
No és procedent.
7. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Institut Balear de la Dona (Unitat Administrativa de Contractació)
Adreça: carrer d’Aragó, 26, 1r E (07006 Palma)
Tel.: 971 17 89 71
Fax: 971 17 89 76
Data límit per obtenir els documents i la informació: la mateixa que s’assenyala per presentar-los.
8. Presentació de les ofertes i de les sol·licituds de participació
Data límit de presentació: quinze dies comptadors a partir de l’endemà
que s’hagi publicat aquest anunci en el BOIB. En el cas que aquest dia sigui dissabte, diumenge o festiu a les Illes Balears, el termini es prorrogarà al dia hàbil
següent.
Documentació que s’ha de presentar: la documentació que assenyala el
plec de clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: Unitat Administrativa de Contractació de l’Institut
Balear de la Dona
Adreça: carrer d’Aragó, 26, 1r E (07006 Palma)
Hora límit: 14 h

—o—

Exp. núm.:

Expedientat ( localitat):

Co. 154/11

Pomociones Pitiusol, S.L
Sta. Eulàlia des Riu

Instructor/a:

Patricia Llinás

Palma, 16 de novembre de 2011
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 23861
Notificació de la resolució dels expedients sancionadors instruïts
per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de la resolució de l’ expedient
que a continuació es relaciona instruït a la Conselleria de Salut, Familia i
Benestar Social per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement
del domicili actual del sancionat o per no haver pogut localitzar el destinatari,
es transcriu a continuació la relació del sancionat i de la sanció imposada, a
efectes de notificació, d’acord amb el que disposa l’article 595 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre; i es fa saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’ alçada, en el termini d’un mes, davant la Hble. Consellera de Salut,
Familia i Benestar Social.
Instruccions per al Pagament de l’import de la multa :
1r. Si desitgen realitzar 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 Unitat de Procediment Administratiu Sancionador de la
Direcció General de Salut Pública i Consum.
2n. Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el Reglament
general de recaptació estableix els terminis següents:
a) Les notificacions entre el dies 1 i 15 de cada mes, del dia de la notificació, fins el dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior.
b) Les notificacions rebudes entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de la notificació, fins al 05 del segon mes posterior o l’hàbil immediat
posterior.
3r. L’ingrés de l’import de la multa haurà de ser efectuat a nom de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Salut, Familia i
Benestar Social i adjuntar-hi el document d’ingrés que figura a l’expedient, a

