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10. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Mallorquí d’Afers Socials (Sala d’actes)
b) Domicili: C/ del General Riera, 67
c) Localitat: Palma 07010
d) Data: es comunicarà mitjançant el perfil del contractant www.imasmallorca.com
e) Hora: es comunicarà mitjançant el perfil del contractant www.imasmallorca.com

12-04-2012

a)Data d’adjudicació: 21 de març de 2012
b)Data de formalització: 2 d’abril de 2012
c)Contractista: Associació Balear d’Especialistes en Medicina de
l’Educació Física i l’Esport (ABEME)
d)Import d’adjudicació:
Import net: 119.996,40’- Euros
Import total: 119.996,40’- Euros (IVA exempt art. 20.1 Llei 37/92 de
l’IVA)
e)Avantatges de l’oferta adjudicatària: oferta econòmica més baixa.

11. Despeses dels anuncis a càrrec de l’adjudicatari
Palma, 2 d’abril de 2012.
12. Criteris de valoració de les ofertes:
1. Proposta econòmica: 85 punts
2. Pla específic de seguretat i vigilància de cada centre de l’IMAS: 6,5

El secretari general del Consell de Mallorca
Jeroni Miquel Mas Rigo.

punts
3. Implantació d’un servei de reforç: 6 punts
4. Implantació d’un servei de seguretat d’urgència: 2,5 punts
13. Els plecs regidors d’aquesta contractació s’exposen al públic per un
termini de DEU (10) dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que les persones interessades
puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que estimin adients.
Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte esmentat.
Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 188.3 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(BOIB núm. 186 EXT., de dia 27 de desembre de 2006).
Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs es presentessin reclamacions, es suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions
en els casos en què sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.
Palma, 30 de març de 2012
La secretària delegada
(BOIB núm.160 de 14-11-2006)
Inmaculada Borrás Salas

—o—
Num. 6594
Formalització del contracte relatiu als serveis mèdics per la
cobertura dels centres perifèrics i especialitats del Servei de
Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell de Mallorca.
b) Dependència que tramita l’expedient: Hisenda i Funció Publica
(Contractació)
c) Número d’expedient: 11.11
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: www.conselldemallorca
.net/contractant
2. Objecte del contracte.
a)Tipus de contracte: servei
b)Descripció de l’objecte: Realització de les revisions médico-esportives
especialitzades dels diferents grups d’activitat física del Consell de Mallorca,
entre els que figuren els programes d’activitats físiques per comarques, programes recreatius de psicomotricitat, esport platja, programa multiesportius, així
com els programes de promoció esportiva i els altres programes d’esport que
desenvolupa o pugui desenvolupar en un futur el Consell de Mallorca, tant amb
la seva àrea d’esport com amb altres àrees que siguin del seu interès
c)CPV: 851410009
d)Mitjà i Data de publicació de l’anunci de licitació : BOIB Nº 3 de 7 de
gener de 2012
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Valor estimat del contracte: 239.992,80’-Euros (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació:
119.996,40’-Euros (IVA exclòs)
6. Formalització del contracte

—o—
Num. 6650
Notificació de resolució d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de caça i pesca fluvial.
S’ha intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de
les resolucions d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de
caça i pesca fluvial, i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva
recepció per les persones interessades, 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, pel present anunci, es posa en
coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que s’ha dictat
Resolució d’Inici d’Expedient Sancionador per presumpta infracció comesa en
matèria de caça i pesca fluvial, comunicant-los que de conformitat amb el
Reglament del procediment a seguir per la Administració de la Comunitat
Autònoma en l’Exercici de la Potestat Sancionadora, Decret 14/1994, de 10 de
febrer (BOCAIB núm. 21 de 17/02/94), disposen de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per a formular
al·legacions i proposar les proves que considerin convenients.
Els expedients es troben a la seva disposició al Servei de Caça del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, situat al carrer General
Riera 111 de Palma de Mallorca, de 9 a 14 hores. Així mateix, podran reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiva la sanció corresponent, a través del
imprès normalitzat (DUI) que li serà facilitat al Servei de Caça, posant així fi al
procediment administratiu sancionador. En cas de no efectuar al·legacions ni
reconèixer la seva responsabilitat dins el termini legalment establert, la Iniciació
podrà ser considerada Proposta de Resolució de l’expedient.
Núm. Exp.
CZ0184/11

Expedientat
Kercedi, Petru

CZ0212/11

Fernandez Gordillo, Raimundo

CZ0015/12

Mestre Bosch, Pedro Jose

CZ0017/12

Raya Martinez Juan Jose

Norma infringida
Ley 6/2006, de 12 de abril,
Balear de caza i pesca fluvial
Ley 6/2006, de 12 de abril,
Balear de caza i pesca fluvial
Ley 6/2006, de 12 de abril,
Balear de caza i pesca fluvial
Ley 6/2006, de 12 de abril,
Balear de caza i pesca fluvial

Palma,23 de març de 2012
Consellera executiva del Departament de Medi Ambient
Catalina Soler Torres

—o—
Num. 6652
Notificació de resolució d’expedient per infracció administrativa
en matèria de caça i pesca fluvial
S’ha intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de
les resolucions d’expedient per infracció administrativa en matèria de caça i
pesca fluvial i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva recepció per les persones interessades, 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, pel present anunci, es posa en
coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que s’ha dictat resolució d’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de
caça i/o pesca fluvial, comunicant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant la
Presidenta del Consell de Mallorca en el termini d’un mes, comptat a partir de
l’endemà de la publicació del present anunci.

BOIB

12-04-2012

Num. 52

39

Així mateix se’ls comunica que tenen un termini voluntari pel pagament de l’import de la sanció, que haurà d’ésser satisfet a l’entitat bancària ‘La Caixa’
amb el document d’ingrés que se lliurarà en la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca (carrer General Riera, 111), d’acord amb l’establert a la Llei
General Tributaria dins els terminis següents:
- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil immediatament
posterior.
- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior al dia hàbil immediatament posterior.
Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment.
Núm. Exp.
CZ0288/10
CZ0296/10
CZ0006/11
CZ0010/11
CZ0049/11
CZ0055/11

Expedientat
Cortes Picazo,Vicente
Krasimirov Nikolov, Nicolai
Abrines Coll, Miguel
Vico Garcia David
Hayriev Seidov, Sevhat
Cruz Rebollo, Pedro Pablo

Norma infringida
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial

Sanció
751,00 €
60,00 €
318,05 €
202,00 €
262,00 €
101,00 €

i inhabilitació de sis mesos
i inhabilitació de sis mesos
i inhabilitació de sis mesos

Palma,23 de març de 2012
La Consellera executiva del Departament de Medi Ambient
Catalina Soler Torres

—o—
Num. 6744
Publicació de l’ordre d’incoació del conseller executiu d’Urbanisme i Territori, mitjançant la qual s’ordena la incoació de l’expedient per a la
reclamació dels danys produïts a carreteres de la xarxa titularitat del Consell de Mallorca.
El no haver estat possible la notificació al següent interessat de l’ordre de incoació del Conseller Executiu d’obres Públiques, mitjançant la qual s’ordena la
incoació de l’expedient que s’anuncia a continuació, desprès de dos intents infructuosos, ja que han estat tornats pel servei de correus, i en compliment del que disposa l’article 59.5 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Per la qual cosa se us comunica a efectes de notificacions, indicant que en el termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci poden
consultar l’expedient en la Seu d’aquest òrgan (c/ General Riera, núm.113 1er. Pis – Palma-.)
EXPEDIENT
DA 48/11

INTERESSAT
JOSE TORRES ARCHILLA

MATRICULA
IB-9405-DN

Palma, 2 d’abril de 2012
La secretària tècnica del departament d’Urbanisme i Territori
Catalina Terrassa Crespí

—o—
Num. 6754
Obertura del tràmit d’informació publica en relació amb l’expedient de Modificació de delimitació de la Zona Arqueològica de ‘Clossos de Can
Gaià’, Felanitx.
Per acord de 28 de gener de 2011, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va incoar l’expedient de referència.
El citat acord, fou publicat al BOIB núm. 44, de 27 de març de 2012.
Efectuada la resta de tràmits legalment establerts, i en execució del que disposa l’article 9.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de
les Illes Balears, es dona audiència als interessats durant un període de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la rebuda de la present notificació.
Els interessats podran demanar informació sobre l’esmentat expedient al Servei del Patrimoni Històric de Mallorca, Plaça de l’Hospital, 4, 07012 de Palma.
Palma, 2 d’abril de 2012
La Secretària delegada de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
Segons decret de delegació de competències de la presidència
del Consell de Mallorca de 11 de gener de 2012
Ana M. Catalàn Carrera

—o—
Num. 6775
Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, adoptats en sessió de dia 30 de març de 2012, relatius a expedients per a la
declaració d’interès general de diversos termes municipals:
‘Examinat l’expedient d’obra tramitat pel procediment de declaració d’interès general establert a l’article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic
de les Illes Balears que es detalla a continuació:
Expedient: 086/2009-IG
Promotor: ANTONIO COMAS BORRAS
Assumpte: reforma d’hotel rural per ampliació (25 unitats / 50 places)

