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Num. 4283
Per resolucions d’aquest Ajuntament de data 24 de novembre de 2011, es
va acordar incoar procediment sancionador contra els abonats del servei municipal de proveïment domiciliari d’aigua potable que a continuació es relacionen:
Període juliol-agost/2010-II. Aterca
P. Sum.
3147

Titular comptador
CONSTRUCCIONES GILONSESA S.L.

TOTAL
15,47

El fet que motiva la incoació respon a la falta de pagament de les quotes
corresponents al servei de subministrament domiciliari d’aigua potable al domicili, import i període relacionats anteriorment, la qual cosa pot ser qualificada
com infracció de l’obligació que imposa als abonats l’article 40 de l’Ordenança
municipal reguladora del servei, infracció que pot ser sancionada amb suspensió del subministrament o amb la rescissió del contracte, d’acord amb el que
estableix l’article 48 de la mateixa Ordenança.
En la mateixa resolució es nomena instructor del procediment el funcionari municipal Sra. M. Pilar Salguero Mesa, i es notifica que la seva resolució
correspon a l’Ajuntament. Al mateix temps, s’atorga als imputats la possibilitat
de satisfer l’import dels rebuts en la recaptació municipal, dintre del termini de
quinze dies hàbils a comptar des de la notificació; en aquest cas, quedarà sobresegut el procediment.
S’ha intentat la notificació personal als interessats i no ha estat possible
per alguna de les causes que es refereix el punt 4 de l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i que consten en els corresponents expedients. Per
aquest motiu, i a l’efecte de continuar els procediments, es publica l’anterior
resolució en el tauler d’edictes de l’últim domicili conegut i en el BOIB.
Calvià , 24 de febrer de 2012.
El Tinent de Batle de Serveis Urbans, (Decret Ajuntament 14/06/2011),
Daniel Perpiñá Torres.
————————————
Por resoluciones de esta Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 2011, se
acordó incoar procedimiento sancionador contra los abonados del servicio
municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable que a continuación se
relacionan:
(ver versión lengua catalana)
El hecho que motiva la incoación responde a la falta de pago de las cuotas correspondientes al servicio de suministro domiciliario de agua potable al
domicilio, importe y periodo relacionados anteriormente, lo cual puede ser calificado como infracción de la obligación que impone a los abonados el artículo
40º de la Ordenanza municipal reguladora del servicio, infracción que puede ser
sancionada con suspensión del suministro o con la rescisión del contrato, conforme establece el artículo 48º de la misma Ordenanza.
En la misma resolución se nombra Instructor del procedimiento al funcionario municipal Dª. M. Pilar Salguero Mesa, y se notifica que su resolución
corresponde a la Alcaldía. Al mismo tiempo, se otorga a los imputados la posibilidad de satisfacer el importe de los recibos en la recaudación municipal, dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde la notificación, en cuyo caso
quedará sobreseído el procedimiento.
Intentada la notificación personal a los interesados y no habiendo resultado ésta posible por alguna de las causas a que se refiere el punto 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que constan en los correspondientes expedientes, se publica la anterior resolución en el tablón de edictos del último domicilio conocido y en el BOIB, a los efectos de continuar los procedimientos.
Calvià, 24 de febrero de 2012.
El Teniente-Alcalde de Servicios Urbanos, (Decreto Alcaldía
14/06/2011), Daniel Perpiñá Torres

—o—
Num. 4284
Per resolucions d’aquest Ajuntament de data 12 de setembre de 2011, es
va acordar incoar procediment sancionador contra els abonats del servei municipal de proveïment domiciliari d’aigua potable que a continuació es relacionen:
Període setembre-octubre/2010. Aterca
P. Sum.
73
305
375
487
710

Titular comptador
CAROLINA PARK,S.A.
OLIVER,KRYSTINE ELIZAB
SMITH BARRIE,KENNETH
RIOJA ANNE,PATRICIA
WOOD,STEPHEN

TOTAL
927,75
74,23
21,77
325,63
51,43

799
895
923
1182
1631
1666
1683
1802
2260
2681
2919
3147
3693
3790
3822
3838
4054
4102
4202
4306
4320
4321
4411
4678
4996
6248
6294
6536
6649
7027
7097
7178
7257
7910
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RAAB MARK,RICHARD
CLAR GARAU,JAIME
MALDON DE DAVOS,S.L.
BORGES,WILH
WERNER PETER,STRACK
JAUME LLOMPART,ANDRES
HOLLORAN PATRICK,THOMAS
SABATER BARCELO,MARIA
LEAHERS,WILLIAM
HOTELERA DEL TORMES,S.A.
WILLIS JULIE,MADELINE
CONSTRUCCIONES GILONSESA,S.L.
TRESILPRO,S.L.
BASNETT,MARK ANDREW
PORCEL PONS,RAFAEL
EURO PROMOVE,S.L.
NOGUERA PALOMINO,ISABEL
ASENSI GISBERT,SANTIAGO
VICH ANDREU,BME
ROGER GOODE,ANDREW
SA MOLA D’ES FANGAR,S.L.
SA MOLA D’ES FANGAR,S.L.
MELERO RODRIGUEZ,LUISA
MCKENNA,LIAM
VILLAS ROTES VELLES,S.L.
BALEARIC SPLASH,S.L.
GRABINER,PAUL LEWIS
SARMIENTO VALERO,ELISEO
BRADSHAW,KAREN MARIE
REES,GILLIAN MARY
SMITH,IRENE ANN
GEORGE,LESLEY MARY
TORRES SANCHEZ,CARMEN
HAGUE,ANDREW JOHN

125
63,56
102,68
136,89
120,43
15,47
23,86
15,47
24,92
27,01
461,24
155,25
15,47
686,1
392,16
18,62
658,26
42,57
52,78
42,57
98,25
40,65
37,95
33,91
66,26
15,47
52,78
27,01
25,97
79,29
15,47
68,95
18,62
17,58
158,2

El fet que motiva la incoació respon a la falta de pagament de les quotes
corresponents al servei de subministrament domiciliari d’aigua potable al domicili, import i període relacionats anteriorment, la qual cosa pot ser qualificada
com infracció de l’obligació que imposa als abonats l’article 40 de l’Ordenança
municipal reguladora del servei, infracció que pot ser sancionada amb suspensió del subministrament o amb la rescissió del contracte, d’acord amb el que
estableix l’article 48 de la mateixa Ordenança.
En la mateixa resolució es nomena instructor del procediment el funcionari municipal Sra. M. Pilar Salguero Mesa, i es notifica que la seva resolució
correspon a l’Ajuntament. Al mateix temps, s’atorga als imputats la possibilitat
de satisfer l’import dels rebuts en la recaptació municipal, dintre del termini de
quinze dies hàbils a comptar des de la notificació; en aquest cas, quedarà sobresegut el procediment.
S’ha intentat la notificació personal als interessats i no ha estat possible
per alguna de les causes que es refereix el punt 4 de l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i que consten en els corresponents expedients. Per
aquest motiu, i a l’efecte de continuar els procediments, es publica l’anterior
resolució en el tauler d’edictes de l’últim domicili conegut i en el BOIB.
Calvià, 24 de febrer de 2012.
El Tinent de Batle de Serveis Urbans, (Decret Ajuntament 14/06/2011),
Daniel Perpiñá Torres.
————————————Por resoluciones de esta Alcaldía de fecha 12 de septiembre de 2011, se
acordó incoar procedimiento sancionador contra los abonados del servicio
municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable que a continuación se
relacionan:
(ver versión lengua catalana)
El hecho que motiva la incoación responde a la falta de pago de las cuotas correspondientes al servicio de suministro domiciliario de agua potable al
domicilio, importe y periodo relacionados anteriormente, lo cual puede ser calificado como infracción de la obligación que impone a los abonados el artículo
40º de la Ordenanza municipal reguladora del servicio, infracción que puede ser
sancionada con suspensión del suministro o con la rescisión del contrato, conforme establece el artículo 48º de la misma Ordenanza.
En la misma resolución se nombra Instructor del procedimiento al funcionario municipal Dª. M. Pilar Salguero Mesa, y se notifica que su resolución
corresponde a la Alcaldía. Al mismo tiempo, se otorga a los imputados la posibilidad de satisfacer el importe de los recibos en la recaudación municipal, dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde la notificación, en cuyo caso
quedará sobreseído el procedimiento.
Intentada la notificación personal a los interesados y no habiendo resulta-
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do ésta posible por alguna de las causas a que se refiere el punto 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que constan en los correspondientes expedientes, se publica la anterior resolución en el tablón de edictos del último domicilio conocido y en el BOIB, a los efectos de continuar los procedimientos.

Num. 3866
En execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de
2012, i conforme l’art. 142 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), s’anuncia licitació:

Calvià, 24 de febrero de 2012.
El Teniente-Alcalde de Servicios Urbanos, (Decreto Alcaldía
14/06/2011), Daniel Perpiñá Torres

I. Entitat adjudicadora.- Ajuntament de Campos. Dependència: Secretaria.
II. Objecte del contracte.- Autorització d’explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i. t. núm. 3) a la platja dels Estanys, del municipi de
Campos (07630)
III. Termini d’execució.- Serà per la temporada d’estiu de 2012 i finalitzarà el 30 de novembre de 2012.
IV. Expedient.- De tramitació ordinària, procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació.
V. Tipus de licitació.- És de 80.000 euros, aquest tipus té valor mínim i
podrà ser millorat a l’alça, com a conseqüència de la licitació.
VI. Valor estimat del contracte.- 80.000 euros.
VII. Codis CPV 2008.- 55330000 (serveis de cafeteria), 92332000 (serveis de platja) i 90680000 i (serveis de neteja de platges).
VIII. Pagament.- A la firma del contracte el 50% del preu de licitació i
presentació d’aval per a la resta del preu.
IX. Garanties.- La provisional serà de 12.400,00 € i, la definitiva serà de
10.000 euros més el 5 % del valor estimat del contracte resultant de la licitació.
X. Obtenció de documentació.- Al perfil de contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
http://www.ajcampos.org. A les oficines de l’ajuntament, departament de secretaria, Pç. Major, 1 de Campos. Telèfon 971652143, Fax 971652693 i secretaria@ajcampos.org. La documentació es pot obtenir fins el darrer dia de presentació de les propostes.
XI. Exposició del Plec de clàusules administratives particulars.- Durant
els deu primers dies naturals, següents a la publicació d’aquest anunci es podran
presentar al·legacions, i si es dona el cas, es suspendria la licitació el temps
necessari per resoldre les reclamacions.
XII. Presentació de proposicions.- Podran presentar-se al registre de
l’Ajuntament de Campos, Plaça Major, núm. 1, entre les 9.00 i les 13.00 hores
en el termini de quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOIB. Si el darrer dia és dissabte o diumenge, el termini
acabarà el primer dia hàbil següent.
XIII. Obertura de proposicions.- Serà públic a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Campos a les 10.30 hores del primer dia hàbil següent al dia
que finalitzi el termini de presentació de pliques, si fos dissabte serà el següent
dia hàbil. La Mesa de contractació donarà compte de la qualificació de la documentació administrativa presentada, procedirà a l’obertura del sobre amb els criteris avaluables automàticament, i si es el cas, farà la proposta d’adjudicació.
XIV. Documentació i model de proposició.- El recollit a la clàusula VIII
del plec de clàusules administratives.
XV. Solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional
de l’empresari.- S’haurà d’acreditar segons la clàusula IX 1. del plec.
XVI. Criteris de valoració i ponderació de les ofertes: a) Millora en el
cànon de licitació: Fins a 70 punts. b) Experiència justificada en l’explotació
d’instal·lacions temporals de platges: Fins a 15 punts. c) Millora en la forma de
pagament: 10 punts. d) Millora de la neteja (neteja d’hivern): 5 punts.
XVII. Despeses de publicitat.- L’adjudicatari estarà obligat a satisfer les
despeses de publicació al BOIB, fins a un màxim de 300 €.

—o—

Ajuntament de Campos
Num. 3859
En execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de
2012, i conforme l’art. 142 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), s’anuncia licitació:
I. Entitat adjudicadora.- Ajuntament de Campos. Dependència: Secretaria.
II. Objecte del contracte.- Autorització d’explotació de la instal·lació temporal de 8 TDV, 6 embarcacions a vela i 1 prestatgeria (i. t. núm. 2) a la platja
dels Estanys, del municipi de Campos (07630).
III. Termini d’execució.- Serà per la temporada d’estiu de 2012 i finalitzarà el 30 de novembre de 2012.
IV. Expedient.- De tramitació ordinària, procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació.
V. Tipus de licitació.- És de 3.800 euros, aquest tipus té valor mínim i
podrà ser millorat a l’alça, com a conseqüència de la licitació.
VI. Valor estimat del contracte.- 3.800 euros.
VII. Codis CPV 2008.- 92332000 (serveis de platja).
VIII. Pagament.- A la firma del contracte el 50% del preu de licitació i
presentació d’aval per a la resta del preu.
IX. Garanties.- La provisional serà de 456,00 € i, la definitiva serà del 5
% del valor estimat del contracte resultant de la licitació.
X. Obtenció de documentació.- Al perfil de contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
http://www.ajcampos.org. A les oficines de l’ajuntament, departament de secretaria, Pç. Major, 1 de Campos. Telèfon 971652143, Fax 971652693 i secretaria@ajcampos.org. La documentació es pot obtenir fins el darrer dia de presentació de les propostes.
XI. Exposició del Plec de clàusules administratives particulars.- Durant
els deu primers dies naturals, següents a la publicació d’aquest anunci es podran
presentar al·legacions, i si es dona el cas, es suspendria la licitació el temps
necessari per resoldre les reclamacions.
XII. Presentació de proposicions.- Podran presentar-se al registre de
l’Ajuntament de Campos, Plaça Major, núm. 1, entre les 9.00 i les 13.00 hores
en el termini de quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOIB. Si el darrer dia és dissabte o diumenge, el termini
acabarà el primer dia hàbil següent.
XIII. Obertura de proposicions.- Serà públic a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Campos a les 10.30 hores del primer dia hàbil següent al dia
que finalitzi el termini de presentació de pliques, si fos dissabte serà el següent
dia hàbil. La Mesa de contractació donarà compte de la qualificació de la documentació administrativa presentada, procedirà a l’obertura del sobre amb els criteris avaluables automàticament, i si es el cas, farà la proposta d’adjudicació.
XIV. Documentació i model de proposició.- El recollit a la clàusula VIII
del plec de clàusules administratives.
XV. Solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional
de l’empresari.- S’haurà d’acreditar segons la clàusula IX 1. del plec.
XVI. Criteris de valoració i ponderació de les ofertes: a) Millora en el
cànon de licitació: Fins a 70 punts. b) Experiència justificada en l’explotació
d’instal·lacions temporals de platges: Fins a 15 punts. c) Millora en la forma de
pagament: 10 punts. d) Millora de la neteja (neteja d’hivern): 5 punts.
XVII. Despeses de publicitat.- L’adjudicatari estarà obligat a satisfer les
despeses de publicació al BOIB, fins a un màxim de 300 €.
Campos, 23 de febrer de 2012.
El regidor Hisenda, Funció pública i Policia local, Sebastià Sureda Mas.

—o—

Campos, 23 de febrer de 2012
El regidor Hisenda, Funció pública i Policia local, Sebastià Sureda Mas.

—o—
Num. 3868
En execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de
2012, i conforme l’art. 142 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), s’anuncia licitació:
I. Entitat adjudicadora.- Ajuntament de Campos. Dependència: Secretaria.
II. Objecte del contracte.- Autorització d’explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i. t. núm. 8) a la platja des Trenc, del municipi de Campos
(07630)
III. Termini d’execució.- Serà per la temporada d’estiu de 2012 i finalitzarà el 30 de novembre de 2012.
IV. Expedient.- De tramitació ordinària, procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació.
V. Tipus de licitació.- És de 177.900 euros, aquest tipus té valor mínim i
podrà ser millorat a l’alça, com a conseqüència de la licitació.

