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Ajuntament de Pollença
Num. 7286
Anunci Informació Pública dels Plecs de Condicions de ‘Servei
d’Orientació Educativa’ i Convocatòria Simultània de Licitació del Servei
Aprovat per acord de junta de govern local extraordinària de dia 23 de
març de 2012 el plec de condicions econòmiques administratives que ha de
regir la contractació del ‘Servei d’orientació educativa’ s’exposa al públic per
un termini de deu dies naturals a comptar a partir del dia següent a l’anunci d’aquest edicte en el BOIB per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, si bé condicionat al que disposa
l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Pollença
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria – servei de
Contractació
c) Núm. d’expedient: 03/2012 Contractació
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Servei especialitzat d’atenció a la infància dins l’àmbit
escolar i suport als equips d’orientació dels centres per prevenir i actuar contra
el fracàs escolar, amb especial atenció als alumnes amb problemes d’aprenentatge.
b) Termini: 2 anys prorrogable un any, més un altre any.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació:
Import IVA exclòs: 22.800 € anuals
IVA (18%): 4.104 € anuals
Import total IVA inclòs: 26.904 €
5. Garanties:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

4. Increment de la dedicació

1 punt

11. Despeses d’anuncis
Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació, així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte.

Pollença, 30 de març de 2012
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavía.

—o—
Num. 7306
Per Alcaldia s’ha dictat el següent DECRET:
Vist el decret número 51 de 18 de gener de 2012 mitjançant el qual es tractaven com a residus sòlids urbans els següents vehicles:
Exp
Matrícula
128/11 IB1429CF

Marca/Model
Fiat Punto

134/11 6106GWL

BMW 316

138/11 IN8194CN

Mitsubishi Galant

139/11 IB8687CC

Alfa Romeo 155

174/11 IB1648CJ

Citroen Saxo

175/11 IB0953CK

Ford Fiesta

176/11 IB3352BZ

Ford Escort

179/11 IB4680BX

Peugeot 306

186/11 IB5183DT

Chrysler Cherokee

189/11 B1044OW

Chrysler Voyager

190/11 7A76863

Volkswagen Trans.

6. Obtenció de documentació:
Perfil del contractant: www.ajpollenca.net
7. Obtenció d’informació:
a) Entitat: Ajuntament de Pollença.
b) Domicili: Calvari, 2
c) Localitat i codi postal: Pollença – 07460
d) Telèfon: 971 530 108
e) Fax: 971 531 152
f) Perfil del contractant: www.ajpollenca.net
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per
la presentació d’ofertes.
8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB), en el Registre General (de 9:00 a 14:00 hores). Si l’últim dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: La prevista en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Pollença – planta 1ª
Domicili: carrer Calvari, 2
Localitat i codi postal: Pollença 07460
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Pollença
b) Domicili: carrer Calvari, 2
c) Localitat: Pollença
e) Data i hora: La prevista en el plec de clàusules administratives.
10. Criteris d’adjudicació:
Criteri
1. Millora en el preu
2.Qualitat de la proposta

Ponderació
2 punts
2 punts
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Titular
Ousmane Seydi
Avda. Pedro Mas y Reus
(Hotel Bellvue)
07440 Muro
Laurentiu Lavric
C/ Almirant Cervera, 22
07470 Port de Pollença
David Prieto Espejo
Plaça Miquel Capllonch, 3
07470 Port de Pollença
Cristina Analia Pereyra Bauza
C/ Gola, 11 2A
07470 Port de Pollença
Dolores Solis Ruz
C/ Tito Cittadini, 11-1C
07460 Pollença
Ian David Jones
C/ Bot, 11
07460 Pollença
Daniel Hegedus
C/ Verge del Carme, 33
07470 Port de Pollença
Rafael Yanko Luis Ochogavia
C/ Formentor, 13
07470 Port de Pollença
Simon Jonathan Pumfrey
Urb.Can Singala, 62
07470 Port de Pollença
Roberto F. Tristan Reyna
C/ Cadernera, 7-3-2
07470 Port de Pollença
Desconegut

Vist el decret número 916 de 09 de novembre de 2011 mitjançant el qual
es tractaven com a residus sòlids urbans els següents vehicles:
Exp
Matrícula
158/11 IB7058CU

Marca/Model
Renault Twingo

159/11 8622DXV

Fiat Doblo

160/11 V9049HG

Renault Kangoo

163/11 IB8404BU

Renault Clio

165/11 0277FHT

Ford Ranger

166/11 IB7636CU

Ford Fiesta

Titular
Mª del Carmen Galindo Martinez
C/ Sagasta, 2-3 Esquerra
07420 Sa Pobla
Mª del Carmen Martin Arias
C/ Progres, 78 baixos, B
07420 Sa Pobla
Sist.ecologicos Climatización,SL
C/ Ciutat de Queretano, 2 1
07006 Palma
Rafael Lebron Carraquilla
C/ Chopin, 16 4B
07300 Inca
Enerasol Balear SL
C/ Joan de Saridakis, 14 5
07015 Palma
Francisca Lopez Romero
C/ Serra, 11 Baixos
07400 Alcúdia

Vist el decret número 868 de 26 d’octubre de 2011 mitjançant el qual es
tractaven com a residus sòlids urbans els següents vehicles:
Exp Matrícula
74/11 M9852VZ

Marca/Model
Hyundai Accent

78/11 IB8232CV

Opel Corsa

Titular
Hector R. Pais Scocozza
C/ Llevant, 12 1erA
07460 Pollença
Abdelkader Moussaoui
C/ Roger de Flor, 8 Bjs.
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109/11 1951CHL

Volvo V40

113/11 J6847U

Ford Mondeo

114/11 IB3616CB

Hona Cb Two Fifty

149/11 IB8733CV

Seat Arosa

Num. 57

07470 Port de Pollença
Domingo Juan Fuster Moya
C/ Jonquet, 54
07460 Pollença
Teresa Elisabeth Baker
C/ Formentor, 79-2ª
07470 Port de Pollença
Miguel Company Campomar
C/ Son Nadal, 60
07008 Palma
Hendry David Andrew Linto
Plaça de Can Orell, 2
07320 Santa Maria del Camí

Atès que transcorregut el termini no s’ha presentat documentació al respecte.
Atesa la Llei 11/99 que modifica el RD Leg. 339/90 referent a la determinació de l’estat d’abandonament dels vehicles, que fixa que ‘es presumirà racionalment el seu abandonament: b) quan estigui estacionat per un termini superior
a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu
desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació’.
Atès l’article 3.b) de la Llei 10/98 de residus, que estableix que el vehicle
abandonat és un residu sòlid urbà, atorgant la competència a les entitats locals
per a la seva gestió.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent
He resolt:
Procedir a la descontaminació dels vehicles relacionats, atesa la seva condició de residu sòlid urbà.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia, a Pollença,
davant jo la Secretària, dia 01 de desembre de 2011.
Pollença, 23 de març de 2012
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia

—o—
Num. 7340
Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de
Pollença
De conformitat amb el que estableix 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, i d’acord amb el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de Pollença
a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten, perquè se n’ignora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no s’ha pogut fer la
notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests efectes es fa
constar el següent:
1. La instrucció del procediment correspon a Jaume Martorell Plomer,
actuant com a secretari/a Ignaci Llompart Salas, dels quals podeu promoure la
recusació per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).
3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsable de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que implicarà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents:
a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.
b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.
c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
d) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos
mesos i s’inicia l’endemà del dia en què tingui lloc el pagament.
e) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del
pagament, que produeix efectes plens des de l’endemà.
f) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de conductors i
infractors, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua de
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punts.
Així mateix, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu formular les al·legacions i proposar o aportar les proves que considereu oportunes. En
aquest cas se seguirà el procediment sancionador ordinari, que suposa la pèrdua
de la reducció del 50% de l’import de la multa. Les al·legacions s’han de presentar en el Registre General d’aquest l’Ajuntament o en els llocs assenyalats a
aquest efecte en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot indicant les dades personals, el número d’expedient, la matrícula del vehicle i la data
de la denúncia. (arts. 79 a 81 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària).
En el cas d’infraccions lleus o de infraccions greus que no sostreuen
punts, si no s’abona l’import de la multa ni se formulen al·legacions en el termini de quinze dies naturals, la denúncia té l’efecte d’acte resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. En aquest cas, la sanció es
pot executar transcorreguts trenta dies naturals des de la present publicació.
4. Si en el termini abans indicat, no identificau el conductor responsable
de la infracció, no abonau l’import de la multa o no formulau al·legacions, es
proposarà a l’òrgan competent per resoldre l’arxiu d’aquest expedient sancionador i la incoació d’un procediment sancionador contra la persona titular del
vehicle com autor de la infracció molt greu per l’incompliment de l’obligació
d’identificar el conductor responsable de la infracció [arts. 65.5 j) i 67.2 a) del
Text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària]. La identificació del conductor s’haurà de realitzar mitjançant escrit dirigit a aquest Ajuntament, facilitant el nom i llinatges, DNI, adreça i el número
del permís o llicència de conducció del conductor responsable, o, en el cas
d’empreses de lloguer sense conductor, una còpia del contracte d’arrendament
(arts. 9 bis i 81.2 del Text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària). En el cas d’infraccions per estacionament, excepte
en els casos en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’hagi
identificat al conductor responsable del fet, el responsable de la infracció és el
titular o l’arrendatari del vehicle (art. 69.1.g del Text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària).
5. En cas de denúncia perquè s’ha comès una infracció greu o molt greu
que comporti la pèrdua de punts del permís o llicència de conducció indicats en
la en la relació adjunta en l’epígraf ‘Punts a detreure’, d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, quedaran descomptats de
manera automàtica i simultània en el moment en què s’anoti la sanció en el
Registre de conductors i infractors.
6. El termini de caducitat per resoldre aquest expedient sancionador és
d’un any (art. 92.3 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària).
Formes de pagament:
- A l’oficina de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears
situada a Ramon y Cajal 2-bj de Pollença, o a qualsevol oficina de recaptació de
la zona de Mallorca de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar les dades de les oficines a la pàgina web de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, www.atib.es), de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 13.30
hores, on se li lliurarà un document d’ingrés per a poder pagar en les entitas
financeres col.laboradores (Banca March, Banc de Credit Balear, ‘Sa Nostra’
Caixa de Balears, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i ‘Colonya’ Caixa
de Pollença).
- Per mitjà de la ‘Carpeta fiscal’ del web www.atib.es. Per poder accedir
a la Carpeta fiscal cal tenir un certificat digital admès per l’Agència Tributària
de les Illes Balears.
Claus d’identificació del llistat:
L: Lleu; G: Greu; MG: Molt greu.
LSV: text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor
i seguretat viària aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
RGC: Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 13/1992,
de 17 de gener.
VEH: Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998,
de 23 de desembre.
CON: Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret
772/1997, de 30 de maig.
OM: Ordenança municipal.
Pollença, 2 d’abril de 2012
L’Instructor, Jaume Martorell Plomer
________________________
Notificación de inicio de expedientes sancionadores en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial del Ayuntamiento de Pollença

