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b) Contractista: Teva Pharma, S.L.U.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total adjudicació:
Import unitari (IVA inclòs): 29,11.-€
Palma, 7 de març de 2012
El Director Gerent de la Fundació Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

IVA al 4%: 1.400,00.-€ (mil quatre-cents)
Pressupost unitari IVA inclòs: 35.000,00.- € (trenta-cinc mil)
5. Adjudicació:
a) Data: 6 de març de 2012
b) Contractista: Laboratorios Gebro Pharma, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total adjudicació:
Import unitari (IVA inclòs): 51,95.-€
Palma, 7 de març de 2012

—o—
Num. 4547
Anunci d’adjudicació del concurs per a la contractació del subministrament de Irinotecán 500 mg Iny per a la Fundació
Hospital de Son Llàtzer
1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Fundació Hospital Llàtzer
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
Administrativa de la Fundació Hospital Son Llàtzer.
c) Número d’expedient: FHSLL 3/2012 Lote 24
2.- Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament de Irinotecán 500 mg Iny
c) Divisió per lots i número: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost unitari sense IVA: 24.960,00.-€ (vint-i-quatre mil nou-cents
seixanta)
IVA al 4%: 1.040,00.-€ (mil quaranta)
Pressupost unitari IVA inclòs: 26.000,00.- € (vint-i-sis mil)
5. Adjudicació:
a) Data: 6 de març de 2012
b) Contractista: Fresenius Kabi España, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total adjudicació:
Import unitari (IVA inclòs): 33,072.-€
Palma, 7 de març de 2012
El Director Gerent de la Fundació Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—
Num. 4548
Anunci d’adjudicació del concurs per a la contractació del subministrament de BCG INTRAVESICAL (amb accessori d’administració tancat) per a la Fundació Hospital de Son Llàtzer
1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Fundació Hospital Llàtzer
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
Administrativa de la Fundació Hospital Son Llàtzer.
c) Número d’expedient: FHSLL 3/2012 Lote 5
2.- Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament de BCG INTRAVESICAL
(amb accessori d’administració tancat)
c) Divisió per lots i número: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost unitari sense IVA: 33.600,00.-€ (trenta tres mil sis-cents)
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El Director Gerent de la Fundació Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—
Num. 4560
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, en virtut del que disposa l’article 59.4 de la Llei
4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a les
persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.
Expedient núm
SA. 049/2011

Expedientat
Netorders Marketing, SL

Palma, 05 de març de 2012
La instructora
Ana Maturana

—o—
Num. 4562
Notificació de canvi d’instructor del expedient sancionador per
infraccions a les normes de salut.
Pel fet que se n’ignora el domicili o que no s’ha localitzat el destinatari es
notifica a través d’aquest edicte, que es procedeix a la substitució del instructor
designat a l’acord d’inici de l’expedient sancionador SA. 049/2011 iniciat a
Netorders Marketing, SL designant a la Sra. Ana Maturana instructora del
mateix.
Palma, 05 de març de 2012
El Director General de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 4564
Notificacions d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, mitjançant aquest edicte, a les persones que es relacionen a continuació, en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat expedient
sancionador, per presumpta infracció de la normativa sanitària vigent, per acord
del director general de Salut Pública i Participació, en virtut del que disposa el
Decret 10/2001, de 27 de desembre i Decret 14/2002 de 1 de febrer de la CAIB.
A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició en la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada a carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma, tot fent-los a saber que disposen d’un termini de quinze dies
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hàbils per al·legar tot el que considerin convenient per a la seva defensa.
Expte.núm
SA. 210/2011

Expedientat
ADSL, CB

Instructor
Andreu Serra

Palma, 05 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 4565
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, en virtut del que disposa l’article 59.4 de la Llei
4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a les
persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.
Expedient núm
SA. 084/2011

Expedientat
Espín García, Ángel

Palma, 05 de març de 2012
La instructora
Francisca Balaguer

—o—
Num. 4570
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, en virtut del que disposa l’article 59.4 de la Llei
4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a les
persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.
Expedient núm
SA. 120/2011

Expedientat
Sinier Balear, SL

Palma, 05 de març de 2012
La instructora
Francisca Balaguer

—o—
Num. 4572
Notificacions d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, mitjançant aquest edicte, a les persones que es relacionen a continuació, en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat expedient
sancionador, per presumpta infracció de la normativa sanitària vigent, per acord
del director general de Salut Pública i Participació, en virtut del que disposa el
Decret 10/2001, de 27 de desembre i Decret 14/2002 de 1 de febrer de la CAIB.
A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició en la secció de Sancions, de la
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Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada a carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma, tot fent-los a saber que disposen d’un termini de quinze dies
hàbils per al·legar tot el que considerin convenient per a la seva defensa.
Expte.núm.
SA. 197/2011

Expedientat
Expotels, SL

Instructor
Andreu Serra

Palma, 05 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 2253
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Pollença.
Exp. Ref.: CAS-1830(A-9182)
Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom del peticionari: Sebastián Riera Siquier (DNI:43002850A)
Domicili: C/ Santo Domingo, 29 . 07300 Inca
Classe d’aprofitament: Regadiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani: 1.800 l/hora, i
volum màxim anual: 500 m3.
Corrent d’on deriva: Sondeig a la finca Can Martorell, Pol. 4 – Parc. 813
Terme Municipal on radica la presa: Pollença
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’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, situades al carrer Gremi de
Corredors, 10, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les
citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Pollença, dins el termini esmentat,
totes les al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
Palma, 25 degener de 2012.
El Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Gabriel Company Bauzá.

—o—
Num. 2443
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal d’Es Mercadal..
Exp. Ref.: CAS-1106 (ARE-3827, A-9484, DI-35249)
Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom del peticionari: Ajuntament d’Es Mercadal (NIF: P0703700)
Domicili: C/ Major, 16 . 07740 Mercadal
Classe d’aprofitament: Abastiment públic del terme municipal d’Es
Mercadal.
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani: S.1- ARE-3827:
11.000 l/hora, i volum màxim anual: 91.000 m3 (autoritzat en data 18/06/1999).
S.3- A-9484: 150.000 l/hora i volum màxim anual: 277.803 m3. I del S.4- DI35249: 63.000 l/hora i volum màxim anual: 222.794 m3 (autoritzat en data
10/07/1981).
Corrent d’on deriva: Sondeig al paratge ‘Sa Roca’
Terme Municipal on radica la presa: Mercadal
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’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, situades al carrer Gremi de
Corredors, 10, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les

