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Num. 54

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 6368
Anunci de licitació del concurs de servei de recollida i distribució de carpetes i mostres biològiques

17-04-2012

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, tot fent-li a saber que contra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes, davant la Hble. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa :

1.- Entitat adjudicadora: Servei de Salut de les Illes Balears
a) Organisme: Ib-Salut
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c) Número d’expedient: SSCC CA 61/12
2.- Objecte del contracte.
a)Descripció de l’objecte: Servei de recollida i distribució de carpetes i
mostres biològiques
b) Lloc d’execució: Illes Balears
c) Termini d’execució: Des de la formalització del contracte fins el dia 31
de desembre de 2012
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs
4.- Pressupost base de licitació.
Import total: cent trenta-quatre mil dos-cents cinquanta-tres euros amb
setanta-nou cèntims d’euros (134.253,79 euros), IVA inclòs
5. Garanties:
Provisional: No
Definitiva: 5 % del pressupost d’adjudicació, IVA exclòs
6.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Servei de Salut de les Illes Balears
b) Domicili: carrer Reina Esclarmunda, núm. 9
c) Localitat i codi postal: Palma de Mallorca - 07003
d) Telèfon: 971 17 59 15 – 971 17 59 59
e) Telefax: 971 17 00 82
f) Web: www.plataformadecontractacio.caib.es
7.- Requisits específics del contractista.
a.- Classificació (grup, subgrup i categories)
b.- Altres requisits: veure el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit: Als 15 dies des de la publicació del anunci de licitació al
BOIB
b) Hora límit: 14:30 hores
c) Documentació a presentar: l’assenyalada en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars
d) Lloc: Registre General de l’Ib-Salut
1º Entitat: Servei de Salut de les Illes Balears
2º Domicili: carrer Reina Esclarmunda, núm. 9
3º Localitat i codi postal: Palma - 07003.
e) Termini durant el qual el licitador haurà de mantenir la seva oferta (concurs): 3 mesos
f) Admissió de variants (concurs): No s’admeten
9.- Obertura d’ofertes.
a) Entitat: Servei de Salut de les Illes Balears
b) Domicili: carrer Reina Esclarmunda, núm. 9
c) Localitat: Palma de Mallorca
d) Data: S’avisarà oportunament per fax o telèfon
e) Hora: S’avisarà oportunament per fax o telèfon
10.- Despeses anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari.
Palma, 27 de març de 2012
El vicepresident de l’Àrea de Serveis Generals
Martí Sansaloni Oliver

—o—
Num. 7095
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del domicili actual del sancionat o per no haver-se pogut localitzar el destinatari, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el que disposa l’article

1.-Per efectuar el pagament de l’import de les sancions , tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions de Consum, de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma.
2.-Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a) Les notificacions practicades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b) Les notificacions practicades entre el dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al 5 del segon mes posterior.
Si el darrer dia de pagament fos dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà el
termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3.- L’ ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de Sancions
de Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al
carrer de Jesús, 38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de
les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra.
- La Caixa
- Banca March.
- Banc de Crèdit Balear.
- Banco Bilbao-Vizcaya.
Exp. núm.:
CO.127/11

Expedientat
ESTIL GOTIC, S.L.

Data Resolució:
08/03/2012

Sanció:
1.200 EUROS

Palma, 3 d’abril de 2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 7163
Notificació de Resolució d’expedients sancionadors per infraccions administratives en matèria sanitària.
No havent estat possible la notificació de les resolucions dels expedients
que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut , Família i
Benestar Social, per infraccions a la normativa sanitària, per desconeixement
del domicili actual dels sancionats o per no haver-se pogut localitzar els destinataris, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el 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,
tot fent-los a saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’alçada, en
el termini d’un mes, davant la Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa:
1. -Per efectuar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma
2.- Per fer efectiu el pagament en el període voluntari , el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a)Les notificacions practicades entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b)Les notificacions practicades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior.
. Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà
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el termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3. L’ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de sancions
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús,
38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banc de Crèdit Balear
- Banco Bilbao Vizcaya
Exp.núm..

Expedientat

Sanció

SA.057/2011
SA.049/2011

La Amasadera Costa de la Calma, SL
Netorders Marketing, SL

1150 €
6012 €

Data de la
Resolució
22/03/2012
02/04/2012

Palma, 11 d’abril de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

17-04-2012
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Num. 7094
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar a la finca can Pep Lluquí a Venda des Cap al polígon 1 parcel·la 1 cap de Barbària a zona de policia de torrents al
terme municipal de Formentera.
Peticionari: Víctor Madera Núñez
Exp. ref.: 7246-1
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 Formentera dins
el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 3 d’abril de 2012

—o—

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 7067
Informació Pública de l’inici del Procediment d’adjudicació dels
Habitatges en règim de lloguer Vacants d’anteriors convocatòries - Pla T’Interessa.
El Consell d’Administració de l’ Institut Balear de l’Habitatge en sessió
celebrada el dia 27 de març de 2012 va acordar l’inici del procediment d’adjudicació dels habitatges en règim de lloguer que han restat vacants en procediments d’adjudicació anteriorment impulsats per aquest Institut i actualment
exhaurits, aprovant els criteris que han de regir el procediment i que es poden
consultar a les oficines de l’IBAVI a Palma (c/ Manuel Azaña 9 baixos), Eivissa
(Av. d’Ignasi Walis, 23, 1r C), Maó (C/ Francesc de Borja Moll 19, Bxos), Inca
(Ajuntament d’Inca) i Manacor (c/de l’Amargura, 14, 3r), així com a la pàgina
web: www.ibavi.com
Palma, 3 d’abril de 2012
Roberto María Cayuela Reixac
Director gerent.

—o—
Num. 7091
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar a la parcel·la 35,8 de la urbanització Vista Alegre a
zona de policia de torrents, al terme municipal de Sant Josep de
sa Talaia
Peticionari: Desarrollos Vista Alegre SL
Exp. ref.: 8172-1
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 Sant Josep de sa
Talaia dins el termini esmentat.

Num. 6990
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per JOSE COLOMAR TORRES, per la línia d’ajudes destinades a compensar les
dificultats a zones diferents a les de muntanya, a l’empara de la
Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 de gener de 2010,
per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2010, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les de
muntanya a les Illes Balears.
D’acord amb l’establert a 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, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat, mitjançant aquest anunci es notifica a JOSE
COLOMAR TORRES, amb NIF 41437251Z, la Proposta provisional de resolució denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 16 de desembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 309/2010 de la línia d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes
Balears.
Informar a l’ interessat que en data de 16 de desembre de 2011 el cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes va signar la Proposta provisional de resolució de denegació de la subvenció sol·licitada per l’ interessat, ja que després de revisar l’esmentada sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que l’ interessat incompleix el següents requisits:
1.El sol·licitant no compleix amb el requisit de ser agricultor a títol principal o titular d’una explotació agrària qualificada com a prioritària, requisit exigit en el punt 1.a) de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de dia 26 de gener de 2010.
Notificar a l’interessat el contingut d’aquesta proposta provisional de
denegació de l’ajuda sol·licitada fent-li evident que disposa d’un termini de deu
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la recepció (publicació) d’aquesta
proposta per presentar les al·legacions que consideri adients per a la seva defensa.
Informar-li que en el cas de no fer ús del seu dret per a al·legar en el termini indicat, aquesta proposta provisional tindrà caràcter de definitiva i es procedirà a dictar la corresponent Resolució de denegació d’aquesta ajuda sol·licitada.
També informar-li que aquesta proposta provisional de resolució denegatòria no crea cap dret a favor del beneficiari mentre no s’hagi notificat la
Resolució definitiva.
Informar a l’interessat, que l’expedient es troba a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/ Foners,
10, de Palma.

El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

Palma, 2 d’abril de 2012

Palma, 2 d’abril de 2012

El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—

—o—

