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

25-02-2012

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-
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dències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Pollença dins el
termini esmentat.
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3. Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables,
consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condicionants.

Palma, 8 de febrer de 2012.
ACORDA
El Director General de Recursos Hídrics.
Salvador Padrosa Payeras.

—o—
Num. 3116
Informació pública en relació a la reforma i ampliació per a
canvi d’ús d’una edificació agrícola a vivenda unifamiliar aïllada al polígon 5, parcel·la 5 a zona de policia de torrents al terme
municipal de Muro
Peticionari: Maria Antonia Cerdà Payeras
Exp. ref.: 7939-1
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 dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Muro dins el termini esmentat.
Palma, 8 de febrer de 2012.
El Director General de Recursos Hídrics.
Salvador Padrosa Payeras.

—o—
Num. 3124
Informació pública en relació a la demolició de piscina d’edifici
turístic al carrer de la Parra, 1 cantonada del carrer del Forn, 29
de Cala Ferrera al terme municipal de Felanitx.
Peticionari: Ferrera Beach SL
Exp. ref.: 7827-1
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 dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Felanitx dins el
termini esmentat.
Palma, 13 de febrer de 2012.
El Director General de Recursos Hídrics.
Salvador Padrosa Payeras.

—o—
Num. 3343
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears relativa a la modificació no substancial de l’AAI de la
fàbrica de blocs ceràmics i similars consistent en la modificació
dels grups de cogeneració 1 i 2 promoguda per LADRILLERIAS
MALLORQUINAS, S.A.,Felanitx.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb la Llei 16/2002,
d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 21 de desembre de 2011
ATÈS
1. Que LADRILLERIAS MALLORQUINAS, SA ha sol·licitat una modificació de l’AAI consistent en la modificació dels grups de cogeneració 1 i 2.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d’una modificació
no substancial, en compliment de l’art. 10.2 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol.

Informar favorablement la modificació no substancial de l’Autorització
Ambiental Integrada de la fàbrica de blocs ceràmics i similars, consistent en la
modificació dels grups de cogeneració 1 i 2, amb les condicions d’explotació,
capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud
amb subjecció a les següents condicions:
1.Es modifica el condicionant 5 de l’AAI per tal d’adaptar-ho al canvi
normatiu que suposa l’entrada en vigor de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats, així com per afegir un nou codi LER de residus perillosos autoritzat a generar:
‘5. Condicionants de gestió de residus
5.1 Residus perillosos autoritzats per produir:
5.1.1 Els residus perillosos generats en el procés de fabricació i quantitats
màximes que s’autoritza a produir són de 75.000 kg.:
Residu

Codi LER
Producció anual
(O. MAM/304/2002)
estimada (kg)

Residus de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies
perilloses.
Suspensions aquoses que contenen pintura
o vernís amb dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses.
Tòner d’impressió amb substàncies perilloses
Llots i tortons de filtració que contenen
substàncies perilloses.
Olis minerals clorats de motor, de transmissió
mecànica i lubricants
Olis minerals no clorats de motor, de
transmissió mecànica i lubricants
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients
de pressió buits que contenen una matriu
porosa sòlidaperillosa.
Envasos contaminats amb restes de
substàncies perilloses
Absorbents contaminats amb substàncies perilloses
Anticongelants que contenen substàncies perilloses
Equips rebutjats que contenen components
perillosos, diferents dels especificats en els
codis 16 02 09 a 16 02 12
Acumuladors de Ni-Cd.
Piles que contenen mercuri.
Filtres d’oli.
Bateries amb plom.
Residus que contenen hidrocarburs.
Materials de construcció que contenen
amiant (inclou fibrociment).
Altres residus de construcció i demolició
(inclosos els residus barrejats) que contenen
substàncies perilloses (pols refractària i
llana de roca)
Tubs fluorescents i altres residus que
contenen mercuri
Olis i greixos diferents dels especificats
en el codi 20 01 25.
Medicaments diferents dels especificats
en el codi 20 01 31.
*Residu perillós

08 01 11*

300

08 01 19*
080317*

5.000
9

11 01 09*

1.000

130204*

24.250

130205*

3.200

15 01 11*

200

150110*
150202*
16 01 14*

235
210
4.000

16 02 13*
16 06 02*
16 06 03*
160107*
160601*
160708*

2.000
5
1
1.491
1.000
5.204

17 06 05*

1.000

17 09 03*

22.000

20 01 21*

400 (unitats)

20 01 26*

200

20 01 32

4

5.1.2 En cap cas, aquesta AAI no pot invocar-se per excloure o disminuir
la responsabilitat en què pugui incórrer el titular en exercici de la seva activitat.
5.1.3 En tot cas, LADRILLERÍAS MALLORQUINAS ha de complir
totes les obligacions que li siguin aplicables i que estiguin presents en la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; en el Reial decret
833/1988, pel qual s’aprova el Reglament per executar la Llei 20/1986, bàsica
de residus tòxics i perillosos i les successives modificacions de l’esmentat reglament.
5.1.4 LADRILLERÍAS MALLORQUINAS ha de dur un registre que
comprengui totes les operacions que generin residus tòxics i perillosos en què
intervingui i en què figuraran, almenys, les dades que apareixen a l’article 16 del
Reial decret 833/1988: quantitat, tipus i dates de generació i de lliurament a gestor autoritzat dels residus produïts. També s’han de registrar i conservar els justificants de lliurament a gestor autoritzat dels esmentats residus. Aquest registre
s’haurà de conservar durant 5 anys a les instal·lacions.
5.1.5 En relació als residus produïts, LADRILLERÍAS MALLORQUI-

