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4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 3117
Notificació de la resolució d’inici del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució del conseller de Treball
i Formació, de 14 de març de 2007, per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat que estableix el capítol II del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig (BOIB núm. 51, de 7 d’abril)
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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’inici del procediment de reintegrament de les subvencions concedides per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, en relació amb els expedients que s’indiquen
més avall, per tal que en el termini de deu dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, formulin les al·legacions i presentin els
documents i els justificants que considerin oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça de Son Castelló, 1, 07009, de Palma, tel. 971 17
63 00).
Expedient
DISC 144/2007

Empresa
Multysport Marratxi, SL

CIF/NIF
B57415820

Treballador/a
Mª Irina González Ordóñez
(DNI 43143880C)

Import
69,58 €

DISC 145/2007

Multysport Marratxi, SL

B57415820

Jesús Manuel García Fullola
(DNI 78215701S)

139,15 €

DISC 148/2007

Multysport Marratxi, SL

B57415820

Débora Valades Arana
(DNI 43133374W)

744,04 €

DISC 184/2007

Fulibiza, SL

B57484040

Belinda Mª Jiménez Parejo
(DNI 43143880C)

2.708,14 €

Palma, 9 de febrer de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 3118
Notificació de la resolució d’inici del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució del conseller de Treball
i Formació de 31 de maig de 2010 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’estabilitat en l’ocupació per mitjà
de la contractació indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les
Illes Balears 2007-2013, dins l’eix 2, tema prioritari 66 (BOIB núm. 87, de 10 de juny)
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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’inici del procediment de reintegrament de les subvencions concedides per al foment de l’ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, en relació amb els
expedients que s’indiquen més avall, per tal que en el termini de deu dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, formulin les
al·legacions i presentin els documents i els justificants que considerin oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça de Son Castelló, 1,
07009, de Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
FOE 117/2010

Empresa
Javier Martínez
Beaus, SL

CIF/NIF
B57041782

Treballador/a
Susana Morey Roig
(DNI 43102123P)

Import
2.041,10€

Palma, 9 de febrer de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 3119
Notificació de la resolució d’inici del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució de la consellera de
Treball i Formació de 4 de setembre de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’estabilitat en l’ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu
FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm. 129, de 16 de setembre)
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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’inici del procediment de reintegrament de les subvencions concedides per al foment de l’ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, en relació amb els
expedients que s’indiquen més avall, per tal que en el termini de deu dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, formulin les
al·legacions i presentin els documents i els justificants que considerin oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça de Son Castelló, 1,
07009, de Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
CI 141/2008

Empresa
E-Marketing Planeta Web, SL

CIF/NIF
B57289456

Treballador/a
Mª Antonia Busquets Garau
(DNI 37335861F)

Import
1.750,68 €

CI 222/2008

Migjorn Industrials de Illes
Balears, SL

B57487530

Luis Felipe Oliver Sánchez
(DNI 43133724F)

1.910,50 €
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Palma, 9 de febrer de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch
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Procediment: obert
Criteris: diversos criteris d’adjudicació. Vegeu el quadre de criteris d’adjudicació del contracte del plec de clàusules administratives particulars.
Valoració econòmica: Valor estimat del contracte 196.397,6 €, IVA exclòs
(atesa la possibilitat de pròrroga de 12 mesos més: 12 mesos inicials + 12 mesos
eventual pròrroga.)

—o—
Num. 3380
Notificació de requeriment de presentació del full d’apreuament
per a determinar el preu just dels béns o drets afectats per l’expedient UP 10/08 ‘Reconversió d’un tram d’una derivació individual aèria existent en una xarxa de baixa tensió aèria per a la
electrificació de les parcel·les 385-386-567 i 393-403-404, del
polígon 9 de Montuïri, en el terme municipal de Montuïri’
Atès que no ha estat possible la notificació individualitzada del requeriment de presentació del full d’apreuament per a determinar el preu just dels béns
o drets afectats per l’expedient UP 10/08 ‘Reconversió d’un tram d’una derivació individual aèria existent en una xarxa de baixa tensió aèria per a la electrificació de les parcel·les 385-386-567 i 393-403-404, del polígon 9 de Montuïri’,
en el terme municipal de Montuïri, d’acord amb 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 als afectats que es detallen a
continuació que, en compliment de l’article 29 de la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, disposen d’un termini de VINT DIES comptadors
des de l’endemà d’aquesta publicació per presentar a les dependències del
Servei Jurídic de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, ubicades a la plaça de Son Castelló, 1 (polígon de Son Castelló), el
full d’apreuament en què es concreti, d’una manera motivada, el valor en què
estimin els béns i drets expropiats, i que poden fer les al·legacions que estimin
oportunes. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat
el full d’apreuament, prosseguiran les actuacions per a la determinació del preu
just.
Nom
Juan Manuel Ripoll Bibiloni

Polígon
9

Parcel·la
Municipi
502
Montuïri

Palma, 16 de febrer de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 2118
Anunci del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les Illes Balears de licitació del contracte de serveis del manteniment preventiu dels edificis sociosanitaris de l’Hospital
Militar i Son Güells de Palma i manteniment correctiu a tots els
centres gestionats pel Consorci.

4. Pressupost base de licitació
Pressupost total sense IVA: 98.198,80 euros.
IVA: 17.675,78 euros. (18%)
Pressupost total IVA inclòs:
115.874,58 euros.
5. Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació del contracte exclòs l’IVA.
6. Obtenció de documentació i informació
Documentació administrativa: Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears. Unitat Administrativa de Contractació i al perfil del contractant. Tel.: 971 17 74 30. Fax: 971 17 74 33.
Data límit per a l’obtenció: l’assenyalada per a la presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista
7.1 Classificació (grup, subgrup i categoria): Grup O, Subgrup 1,
Categoria A. Tipus d’activitat: Serveis de conservació i manteniment d’edificis.
7.2 Empreses no espanyoles d’estat membres Unió Europea: veure plec de
clàusules administratives que regeixen en aquesta licitació.
8. Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. Hora límit: 14.00 hores.
Documentació que s’ha de presentar: la indicada en el plec de clàusules
administratives particulars.
Lloc de presentació:
— Entitat: Unitat Administrativa de Contractació del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
— Adreça: c/ Plaça de la Drassana núm. 4.
— Localitat i Codi Postal: 07012. Palma
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
15 dies a partir del següent al d’obertura de les ofertes.
Admissió de variants: no s’admeten.
9. Obertura de les ofertes
Entitat: Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears
Adreça: Plaça de la Drassana núm. 4
Localitat: Palma
Data i hora: es comunicarà el dia i l’hora mitjançant telèfon, fax o qualsevol altre mitjà que es consideri adequat.
Palma, 3 de febrer de 2012
El gerent del Consorci
Javier Ureña Morales

—o—
1. Entitat administrativa adjudicadora
a) Organisme: Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les
Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: Gerència/ Unitat administrativa
de contractació
c) Perfil del contractant: http://www.caib.es
d) Número d’expedient: POS 1/2012
2. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: serveis del manteniment preventiu dels edificis
sociosanitaris de l’Hospital Militar i Son Güells de Palma i manteniment correctiu a tots els centres gestionats pel Consorci.
Lloc d’execució: Carrer Oms núm. 2, Palma. Carrer Sant Miquel núm.71,
Palma. Carretera Vella de Sineu núm.12, Palma. En la direcció dels restants centres del Consorci.
Termini màxim d’execució: 12 mesos des de l’endemà de la signatura del
contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinari

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 3111
Informació pública en relació a les obres a la vivenda situada a
la parcel·la 4 del polígon 9 a zona de policia de torrents al terme
municipal de Pollença.
Peticionari: Maria Torrandell Cabanellas
Exp. ref.: 7606-7
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat 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 de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les depen-

