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Sóller), als efectes de que totes aquelles persones que creguin tenir dret sobre
l’esmentada unitat d’enterrament, puguin presentar les al·legacions que estimin
oportunes al Negociat de Béns i Serveis de l’Ajuntament de Sóller.
Al efectes de l’establert al Reglament de Prestació del Servei de
Cementeri, article 95.2.b) transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi
presentat reclamació contradictòria, aquesta adjudicació de drets esdevindrà
definitiva.
Sepultura:
Titulars anterior:s

22 – Eixamplament Oest
Sra. Antònia Vallés Arbona

Decret de traspàs 287 de data vint-i-dos de febrer de dos mil dotze:
Titular provisional actual:
Sr. Salvador Ripoll Cardell

Sóller, 22 de març de 2012.
El Tinent de Batle delegat, Miquel Bestard Pérez
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2. Objecte del contracte.
a) Tipus: contracte de serveis.
b) Descripció: contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme
a les platges del Terme Municipal de Son Servera: platges de Cala Millor, Cala
Bona i Es Ribell-Sa Marjal.
c) Lloc d’execució: platges del Terme Municipal de Son Servera: platges
de Cala Millor, Cala Bona i Es Ribell-Sa Marjal.
d) Termini d’execució: dos anys, a comptar des de la formalització del
contracte. El servei es prestarà durant el període comprès entre el dia 1 de maig
i el dia 31 d’octubre de cada any.
e) Admissió de pròrroga: no.
f) CPV 2008: 74614000-6. Serveis de vigilància.
3. Tramitació i procediment:

—————————————
A continuación se publica el traspaso provisional de los derechos funerarios correspondientes a la sepultura 22 del Ensanche Oeste (Cementerio
Municipal de Sóller), a los efectos de que todas aquellas personas que crean
tener derecho sobre la mencionada unidad de enterramiento, puedan presentar
las alegaciones que estimen oportunas en el Negociado de Bienes y Servicios
del Ayuntamiento de Sóller.
A los efectos de lo establecido en el Reglamento de Prestación del
Servicio de Cementerio, artículo 95.2.b), transcurrido el plazo de dos años sin
que se haya presentado reclamación contradictoria, esta adjudicación de derechos pasará a ser definitiva.
Sepultura:
Titulares anteriores:

a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
d) Criteris d’adjudicació:
CRITERI
Oferta econòmica.
Organització de jornades i activitats mediambientals per als
petits a la platja.
Metodologia i proposta organitzativa.
Servei de polseres identificatives.
Mitjans materials complementaris

PONDERACIÓ
60 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts

22 – Ensanche Oeste
Sra. Antonia Vallés Arbona

Decreto de traspaso 287 de fecha veintidos de marzo de dos mil doce:
Titular provisional actual:
Sr. Salvador Ripoll Cardell

Sóller, 22 de marzo de 2012.
El Teniente de Alcalde delegado, Miquel Bestard Pérez

—o—

Ajuntament de Son Servera
Num. 6757
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Son Servera, a la sessió
ordinària de dia 03 d’abril de 2012, aprovà el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació, i amb tramitació urgent, del contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del Terme Municipal de Son
Servera: platges de Cala Millor, Cala Bona i Es Ribell-Sa Marjal, per la qual
cosa i en compliment del disposat a l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’exposa al públic
durant el termini de deu dies naturals comptadors a partir del següent al de la
inserció d’aquest anunci en el BOIB, perquè es puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, per a la presentació de proposicions, si bé la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l’esmentat plec de clàusules administratives.
1. Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Son Servera.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria. Ajuntament de Son Servera.
2) Domicili: Plaça Sant Ignasi, 1.
3) Localitat i codi postal: Son Servera 07550.
4) Telèfon: 971 567002.
5) Telefax: 971 568101.
6) Correu electrònic: secretaria@ajsonservera.net
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.sonservera.es/
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins el dia de finalització de la presentació d’ofertes.

1) Oferta econòmica. Fins a un màxim de 60 punts.
El major import de baixa sobre el preu total del contracte, IVA exclòs, serà
valorat amb 60 punts, atribuint-se a les restants ofertes la puntuació que procedeixi segons la fórmula següent:
P = 60 – [(BI- BM)/ ( IL/60)] on:
P = puntuació obtinguda per l’empresa X
BI = import oferta econòmica empresa X
BM = import oferta baixa major
IL = import licitació.
L’empresa que no presenti baixa obtindrà 0 punts.
2) Organització de jornades de jocs i activitats mediambientals per als
petits a la platja. 10 punts
Per ser valorat aquest criteri tècnic s ‘ha de presentar un compromís d’organització de jornades de jocs i activitats mediambientals per als petits a la platja. S’inclourà una descripció del programa de treball especificant també el
número de jornades i duració de les mateixes així com la valoració econòmicament corresponent.
3) Metodologia i proposta organitzativa. 10 punts.
Es presentarà una memòria explicativa del servei en la qual s’inclouran,
de forma detallada, tots i cada un dels apartats següents:
a.Número d’efectius de personal que es destinaran a cobrir els llocs de treball durant l’horari de prestació del servei amb descripció de les respectives
categories professionals.
b.Programa descripctiu de la planificació, execució i organització del servei ( torns, substitucions, ... )
c.Relació i descripció de material, vehicles i maquinària que s’adscriuran
a la prestació del servei amb indicació de les seves característiques tècniques.
d.Protocol de salvament.
e.Protocol de canvi de color de les banderes de bany.
f.Altres aspectes d’interès.
4) Servei de polseres identificatives. 10 punts.
La inclusió en l’oferta del servei de polseres identificatives per a infants
menors de 6 anys serà valorat amb 10 punts. S’entendrà que serà aplicat a totes
les platges.
5) Mitjans materials complementaris. 10 punts

d)Núm. d’expedient municipal: 09-2012.
- Aportació d’un vehicle tot terreny amb plataforma per transportar torres
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o material necessari. 5 punts.
- Aportació d’un remolc especialitzat per treure la moto aquàtica per l’arena. 5 punts.
4.Pressupost base de licitació: 187.260,82 euros, IVA exclòs
Import IVA: 33.706,95 euros.
Total: 220.967,77 euros.
5. Garanties exigides.
Provisional: 5.617,82 euros ( 3% del pressupost de licitació).
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6-Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
7-Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: vuit dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears ( BOIB ).
b) Modalitat de presentació: tres sobres, en funció dels criteris d’adjudicació i la seva forma d’avaluació, de conformitat amb les regles que es detallen al plec
de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament de Son Servera. Registre de documents.
2) Domicili: Plaça Sant Ignasi, 1.
3) Localitat i codi postal: Son Servera-07550.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 20 dies, a comptar des de l’obertura de les proposicions.
8-Obertura de les ofertes.
a) Descripció: per part de la Mesa de contractació.
b) Domicili: Plaça Sant Ignasi, 1.
c) Localitat i codi postal: Son Servera, 07550.
d)Lloc, data i hora: Al saló de sessions de l’Ajuntament de Son Servera, en acte públic, a les 12 hores del tercer dia hàbil següent al de l’acompliment del
termini atorgat per a la presentació de proposicions. En cas de coincidir en dissabte o dia inhàbil les proposicions s’obriran el primer dia hàbil següent.
9-Despeses d’anuncis.
Fins a un màxim de 1.500,00 euros.
Son Servera, 03 d’abril de 2012.
El batle, José Barrientos Ruiz.

—o—

Ajuntament de Maó
Num. 6523
Mitjançant el present edicte notifiquem als interessats que els vehicles relacionats a continuació es troben al dipòsit municipal des de fa més de dos mesos,
per la qual cosa, de conformitat amb l’article 86 del Text articulat de la Llei de Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat viària aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, requerim els interessats perquè, en el termini de un mes, procedeixin a la retirada dels vehicles i se’ls adverteix que en cas de no
fer-ho procedirem al tractament del referit com un vehicle abandonat residu sòlid urbà, per la qual cosa li serà d’aplicació el que disposa la vigent Llei 22/2011, de
residus i sols contaminats.
Matrícula
9904-CVN
IB-8300-CD
IB-1353-BT
IB-7995-CM
IB-2614-AZ
IB-5098-DF
B-3616-OM
IB-3558-AW
IB-7965-DB
C-1932-BRF
C-0259-BNX
C-9249-BTH
C-5237-BTY
NA-9103-T
IB-1360-BY
IB-6281-AK
IB-3636-BK
IB-0287-BF
3281-BHX
IB-4352-CG
IB-8064-DH
IB-5220-CK
IB-6056-CN
B-1864-OU
3172-BVW
IB-8110-AT
M-0998-XF
C-3731-BLH
C-6880-BPY

Marca
Renault Master
Opel Corsa
Renault Clio
Fiat Punto
Peugeot 205
Suzuki Baleno
Jeep Cherokee
Renault R-5
Fiat Bravo
Gas-Gas Super.
Suzuki AY50
Derbi Variant
Yamaha CS50Z
Alfa Romeo
Ford Escort
Ford Fiesta
Opel Corsa
AUDI 80
Opel Astra
Renault Clio
Renault Kangoo
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Opel Corsa
Nissan Micra
Peugeot 205
Fiat Brava
Suzuki AY50
Yamaha YQ50

Llinatges i Nom
Brenda Obras Marítimas SL
Pointer June
Hart Ian Mcleod Affleck
Gomila Carreras Vicente
Chico Pérez Joaquín
Gomila Otero José
Rodríguez Puente Enrique
Martí Collantes José Enrique
Coyago Conlago Luís Alfredo
Martínez Avilés Jonatan
Cortes Triguero Antonio
Mesón e Hijos SL
Haro Cantalapiedra Aitor
Macias Noemi Florentina
Hodges Geoffrey Henrey
Lynn Roger Adrian
Vaca Orias Percy Fernando
Orfila Mercadal Gabriel
Montesinos Simón Raquel
Sicilia Jiménez Maria del C.
Cortés Escobedo Antonio
Rios Ordoñez José Luís
Coll Florít Rafael
Gomes Dos Santos Elaine
Florít de Martí Ignacio
Mercadal Rotger Rafael
Zumba Pintado Kleber A.
Pietruszka Marcin
Miranda Ortiz Pedro Alej.

DNI/NIE
B-57231607
X-1012610-N
X-0899898-T
41503784-P
40721581-N
41509421-X
52436878-Y
52731099-B
X-5589399-P
41512337-M
41495952-L
B-57048712
41510774-Y
X-3372668-V
X-2618003-M
X-1021389-M
X-3865055-C
41471831-W
20829531-H
29986474-V
23768436-Y
X-3274271-Z
41496002-T
X-7420185-V
46106116-V
41508358-M
X-3488216-J
X-7814642-R
X-2707808-H

Núm.Bastidor
VF1FDBUH629908774
W0L000073S4358211
VF1B57B0510388950
ZFA17600005236113
VSC20AF1223214867
JSAEGC31S00162431
1J4GZB8S9RC159577
VS5C40104K0007011
ZFA18200004738189
CTREC050SE0940403
VTTAA311300110296
VTHVR1AE26E495006
VTLSA22X000039411
ZAR162B4000005023
WFONXXGCANRG08270
VS6BXXWPFBGA88300
VSX000099N4002196
WAUZZZ89ZKA264814
W0L0TGF4815190047
VF1C57A0514195496
VF1FC0DAF20469863
VS6BXXWPFBTG68106
WF0AXXBAJAVU82136
VSX000073R4270718
SJNFDAK11U4151462
VSC20AA9201270964
ZFA18200004819966
VTTAA311300109495
VG5SA144000015732

