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mesos més; fins a un total de 48 mesos.
3- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a. Tramitació: ordinària
b. Procediment: obert
c. Criteris d’adjudicació: veure plecs
4.- Pressupost base de licitació:
IVA no inclòs: 418.425,63 €
IVA: 18%: 75.316,61 €
IVA inclòs: 493.742,24 €
5.- Garanties:
Provisional: 3% del pressupost de licitació.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
6.- Obtenció de documentació i informació relativa als plecs i projecte.
Perfil del contractant: plataformadecontractacio.caib.es (Ports de les Illes
Balears)
7- Requisits específics del contractista
Veure plecs.
8.-Presentació d’ofertes:
a. Data límit de presentació: 26/03/2012
b. Documentació a presentar: la que figura en el plec de clàusules particulars i plec de prescripcions tècniques.
c. Lloc de presentació:
1ºEntitat: Ports de les Illes Balears
2ºDomicili: C/ Vicente Tofiño, 36
3ºLocalitat: Coll d’en Rebassa (Palma)
4ºTelèfon: 902 024 444
5ºFax: 902 024 000
6ºHorari: De 9.00 h a 14.00 h.
d. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 01/07/2012
e. Admissió de variants: No s’admeteixen.
9- Obertura ofertes:
S’avisarà oportunament per telèfon, fax o en el perfil del contractant de
Ports de les Illes Balears a tots els licitadors.
10- Despeses dels anuncis: seran de càrrec de l’adjudicatari. Import
màxim: 2.500€.
11- Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE): 31/01/2012
Palma, 27 de gener de 2012.
El Director Gerent de Ports de les Illes Balears.
Daniel Ramis Melero (facultat pel Consell
d’Administració en sessió de data 30/11/2011).

—o—
Num. 1948
Notificació d’incoació d’expedients sancionadors instruïts per la
Secretaria General de la Conselleria de Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les incoacions dels expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la Secretaria General de
la Conselleria de Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives
en matèria de turisme, 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, es notifica que s’han incoat els expedients
següents:
Expedient número: 217/11
Titular: Andre Hubert Golser
Empresa: Villa Marivent
Darrera adreça: C/ Déntol, 3 de Cala Santanyi
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 març, General Turística de les
Illes Balears
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: : De 3.005,07 a 30.050,61 € per la infracció Greu
Expedient número: 239/11
Titular: Expotels, SL
Empresa: Hotel Sarah
Darrera adreça: Avinguda Diagonal, 6 de Can Picafort, Santa Margalida
Infracció: article 72.9 de la Llei 2/1999, de 24 març, General Turística de les
Illes Balears
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: : De 3.005,07 a 30.050,61 € per la infracció Greu
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Expedient número: 242/11
Titular: Resorts Mallorca Hotels Internacional, SL
Empresa: Hotel Cala Viñas
Darrera adreça: C/ Las Sirenas, 17 de Cala Viñas, Calvià
Infracció: article 71.4 de la Llei 2/1999, de 24 març, General Turística de les
Illes Balears
Qualificació de la infracció: Una infracció Lleu
Sanció que es proposa: : Fins a 3.005,06 € per la infracció Lleu
Expedient número: 246/11
Titular: Dieter Müller
Empresa: Finca Parcel·la 669. Polígon 11
Darrera adreça: Parcel·la 669, polígon 11 de Llucmajor
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 març, General Turística de les
Illes Balears
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: : De 3.005,07 a 30.050,61 € per la infracció Greu
Expedient número: 247/11
Titular: Hermanos Carbonell, CB
Empresa: The Sugar Bar
Darrera adreça: C/ Punta Ballena, 3 de Magalluf, Calvià
Infracció: article 71.10 de la Llei 2/1999, de 24 març, General Turística de les
Illes Balears
Qualificació de la infracció: Una infracció Lleu
Sanció que es proposa: : Fins a 3.005,06 € per la infracció Lleu
Expedient número: 248/11
Titular: Platja Falcó, SL
Empresa: Cafeteria El Infierno
Darrera adreça: C/ Pins, 17 de Palma
Infracció: articles 71.2 i 71.10 de la Llei 2/1999, de 24 març, General Turística
de les Illes Balears
Qualificació de la infracció: Dues infraccions Lleus
Sanció que es proposa: : Fins a 3.005,06 € per cadascuna de les dues infraccions Lleus
Expedient número: 250/11
Titular: Industrias Hoteleras Cora, SA.
Empresa: Hotel Orleans-Hotel Orleans Garden
Darrera adreça: C/ Miquel Massuti, 17-19 de Palma
Infracció: articles 71.4, 71.8, 71.12 i 72.1 de la Llei 2/1999, de 24 març,
General Turística de les Illes Balears
Qualificació de la infracció: Tres infraccions Lleus i una infracció Greu
Sanció que es proposa: : Fins a 3.005,06 € per cadascuna de les tres infraccions Lleus i de 3.005,07 a 30.050,61 € per la infracció Greu
A l’efecte del tràmit d’audiència, es comunica que les persones interessades disposen d’un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per formular al·legacions i presentar els documents i altres
elements de judici que considerin oportuns. Es comunica, a més, que durant
aquest termini tenen l’expedient a la seva disposició al Servei d’Empreses i
Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme i Esports (carrer de
Montenegro, 5, de Palma).
Palma, 27 de gener de 2012
El secretari general
per delegació del conseller de Turisme i Esports
(Resolució de 08-07.11; BOIB núm. 111 de 21.07.11)
Joaquín Legaza Cotayna

—o—
Num. 1952
Notificació de les resolucions dels expedients sancionadors instruïts per la Conselleria de Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les resolucions dels expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la Conselleria de
Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives en matèria de
turisme, en execució 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, es notifica a les persones que també s’indiquen a continuació que s’ha resolt sancionar-les ‘ateses les circumstàncies d’aquests casos i d’a-
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cord amb els articles 71, 72, 73 i concordants de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears’:
Expedient número: 125/11
Titular: Asociación Casa Catalana de Mallorca
Empresa: Restaurante Casa Catalana de Mallorca
Darrera adreça: C/ Viñaza, 3 de Palma
Data: 22 de desembre de 2011
Infracció: article 71.10 de la Llei 2/1999 de 24 de març, general turística de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011 de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una Infracció Lleu
Sanció: 3.000 €
Es comunica que, d’acord amb el que disposen l’article 53 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, i l’article 109
de la Llei 30/1992, 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 la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan competent, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la notificació de les resolucions, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu en el termini de dos meses comptadors des del dia següent al de la notificació de les resolucions, d’acord amb els
articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Es comunica, a més, que han de satisfer aquestes sancions mitjançant ingrés en qualsevol oficina dels bancs següents: Banco de Crédito Balear, Banco Bilbao
Vizcaya, Banca March, Caixa de Pensions ‘la Caixa’ i Caixa de Balears Sa Nostra, per a la qual cosa han d’utilitzar el document unificat d’ingrés que es troba a la
seva disposició, juntament amb l’expedient complet, a la Secció de Control d’Empreses i Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme i Esports (carrer de
Montenegro, 5, de Palma).
Terminis per efectuar els ingressos (article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària):
a) Si la publicació s’ha efectuat entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de publicació fins al dia 20 del mes posterior.
b) Si la publicació s’ha efectuat entre els dies 16 i darrer del mes, des de la data de publicació fins al dia 5 del segon mes posterior.
Si el dia del venciment és inhàbil, els terminis assenyalats finalitzen el dia immediatament posterior.
Les persones interessades han de comunicar a la Conselleria de Turisme i Esports que han fet l’ingrés i han de trametre-hi fotocòpia del document d’ingrés,
tramitat pel banc.
D’acord amb el que estableix l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en cas que no s’efectuïn els ingressos en els terminis
establerts, s’iniciarà la via de constrenyiment, la qual determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs corresponents, d’acord amb els articles 26
i 28 d’aquesta Llei.
Palma, 27 de gener de 2012
El secretari general
per delegació del conseller de Turisme i Esports
(Resolució de 08-07.11; BOIB núm. 111 de 21.07.11)
Joaquín Legaza Cotayna

—o—
Num. 2034
Notificació de liquidacions per serveis portuaris d’acord amb la Llei de taxes de la CAIB (Llei 11/98, de 14 de desembre, BOIB núm. 163 de 2412-98).
Atès que, pel fet d’ignorar l’adreça o per no haver estat possible localitzar els destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte a les persones que a continuació es relacionen, d’acord amb el 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 (modificada per la Llei 4/1999), que han resultat deutors pels conceptes i quantitats que s’indiquen i que per això se’ls ha expedit les
liquidacions que es detallen en l’annex.
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de l’esmentada Llei 30/92 se’ls informa que les dites liquidacions es tindran per notificades el dia de la seva publicació en aquest Butlletí Oficial i que podran efectuar-ne l’ingrés dins el termini voluntari segons estableix l’article 20 del Reglament general de recaptació:
a) Les notificacions efectuades en la primera quinzena del mes el termini de pagament finalitza el dia 20 del següent mes.
b) Les notificacions efectuades entre el 16 i el darrer dia del mes, el termini de pagament finalitza el dia 5 del segon mes posterior.
c) Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà el termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
Podran efectuar l’ingrés amb el document de pagament que es troba a la seva disposició en el Negociat de Recaptació Ports de les Illes Balears (C/ Vicente
Tofiño núm. 36 de Palma, Telèfon: 902 - 024 444), a l’entitat bancaria BBVA Banco Bilbao Vizcaya , en el número de compte 0182 – 5747 – 43 – 0201504528 pel
concepte que s’indica al peu de la factura
Finalitzat el termini voluntari de pagament sense que s’hagi efectuat l’ingrés, el cobrament es farà per la via executiva, amb els recàrrecs que pertoquin.
Contra les esmentades liquidacions, que no posen fi a la via administrativa, podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Consell
d’Administració de Ports de les Illes Balears, o directament reclamació económico-administrativa davant la Junta Superior d’Hisenda, en el termini d’un mes a
comptar des de la publicació d’aquest edicte i d’acord amb el que disposen els articles: art. 28 de la Llei de Finances de la CAIB 1/2005, de 24 de juny; articles
223 i 235 de la Llei 58/2003, de 17 de desebre, General Tributaria i Decret 49/2006, de 2 de juny (BOIB núm. 83 de 10/06/06). Aixímateix us fem avinent que la
resolució de la Junta Superior d’Hisenda exhaureix la via administrativa i que no podreu simultanejar ambdós recursos sense que la interposició dels mateixos suspengui l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos previstos legalment.
Palma, 01 de febrer de 2012
EL DIRECTOR GERENT DE PORTS DE LES ILLES BALEARS
Daniel Ramis Melero

