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quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 039/12

Expedientat ( localitat):
HUI FENG, S.L.(Palma)

Instructor/a:
Patricia Serra

Palma, 13 d’abril de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—

21-04-2012

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, 10 d’abril de 2012

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 7535
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer 35 núm. 21 a la parròquia de Sant
Jordi a zona de policia de torrents, al terme municipal de Sant
Josep de sa Talaia
Peticionari: Armando Godoy Guisado
Exp. ref.: 8043-1
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.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 10 d’abril de 2012

—o—
Num. 7538
Informació pública en relació a la construcció d’un taller i estables per equins a la finca de son Prim al polígon 55 parcel·la 53
a zona de policia de torrent al terme municipal de Palma
Peticionari: Benita Rosa Villalonga Ponseti
Exp. ref.: 8056-1
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 Palma dins el
termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 11 d’abril de2012

—o—

—o—
Num. 7536
Informació pública en relació al projecte per a la dotació de serveis a la urbanització de s’Estanyol a zona de policia de torrents
al terme municipal d’Artà
Peticionari: Ajuntament d’Artà
Exp. ref.: 8078-1
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 d’Artà dins el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 11 d’abril de 2012

—o—
Num. 7537
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar i piscina a la finca can Mariano de s’Hereu a Venda
des Cap al polígon 1 parcel·les 348 i 349 a zona de policia de
torrents al terme municipal de Formentera.
Peticionari: Ines Isabel Juan Mayans
Exp. ref.: 7923-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors

Num. 7543
Anunci per a licitació de contracte de servei de vigilancia i seguretat de l’edifici Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori (Eusebi Estada, 145- Palma)
1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.
c.- Perfil del contractant:http://www.plataformadecontractacio.caib.es
d.- Número d’expedient: 673/2012
2.- Objecte del contracte.
a.- Descripció de l’objecte: servei de vigilancia i seguretat edificis
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (Eusebi Estada, 145 Palma)
b.- Divisió per lots i número:
c.- Lloc d’execució: Illes Balears
d.- Termini d’execució o data límit de lliurament (mesos): des del 18 de
maig de 2012 o des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2012
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a.- Tramitació: ordinària
b.- Procediment: obert
c.- Criteris d’adjudicació: criteris varis (veure plec)
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost sense IVA 73.013,00 €
IVA 13.142,34 €
Pressupost IVA inclòs 86.155,34 €
5.- Garanties.
Definitiva: 5% de l’ import base d’adjudicació
6.- Obtenció de documentació i informació.
a.- Entitat: Servei de Planificació, Coordinació i Control de la Direcció
General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori o en el perfil del contractant
b.- Domicili: Eusebi Estada, 145-1ª planta
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c.- Localitat i codi postal: Palma. 07009
d.- Telèfon: 971 17 71 08
e.- Fax: 971177104
f.- Data límit d’obtenció de documentació i informació: —7.- Requisits específics del contractista.
a.- Classificació (grup, subgrup i categoria) : Grup M, Subgrup 2, Categoria A, Tipus Activitat: Serveis especialitzats : de seguretat, custodia i protecció
b.- Empreses no espanyoles d’estats membres Unió Europea : mitjans acreditació establerts a l’apartat F4 del plec de clàusules administratives particulars
que regeixen en aquesta contractació.
8.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a.- Data límit de presentació: quinze (15) naturals comptadors a partir del dia de publicació de l’anunci de licitació en el BOIB . Hora límit: 12.00 hores
b.- Documentació a presentar: es presentarà la documentació establerta en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen en aquesta contractació
c.- Lloc
Entitat: Secció de Contractació de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Domicili: : Gremi Corredors, 10 -2ª Planta Polígon son Rossinyol
c.- Localitat i codi postal: Palma. 07009 Palma
d.- Telèfon: 971 17 66 66
e.- Fax: 971784997
d.- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
e.- Admissió de variants (concurs): No s’ admeten
f.- Nombre previst (o nombre màxim i mínim) d’empreses a las quals es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit):
9.- Obertura de les ofertes.
a.- Entitat: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Secció de Contractació.
b.- Domicili: Gremi Corredors, 10 -2ª Planta Polígon son Rossinyol
c.- Localitat: Palma. 07009 Palma
d.- Data i hora: es notificarà per fax als licitadors
10.- Altres informacions:
Palma, 17 d’abril de 2012
La secretària general
Concepción Sartorio Acosta

—o—
Num. 7396
Notificació de resolucions de pagament voluntari d’expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de les resolucions sancionadores, per infraccions a la Llei 16/87 d’ordenació dels transports terrestres,
recaigudes contra les persones que es detallen a l’annex i en els expedients que així mateix s’indiquen, es procedeix, previs dos intents de notificació mitjançant
carta certificada amb justificant de rebuda, a la seva notificació d’acord amb el que determina l’article 59.5 de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, fent constar que:
1r.- Es consideren comesos els fets denunciats, que constitueixen una infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables les persones
per les quanties indicades en l’annex.
2n.- La persona interessada, va fer efectiva la sanció en data 09/01/2012 de forma voluntària, d’acord amb l’establert en l’article 146.3, paràgraf segon, de la
LOTT, i va ingressar el 75% de la sanció inicialment proposada, realitzant el pagament voluntari amb un descompte, doncs, del 25%.
3r.- Que el pagament equival a l’acabament del procediment, la conformitat amb els fets denunciats i la renúncia a formular al·legacions, per la qual cosa
queden provats els fets denunciats.
4t.- Contra aquesta Resolució —que posa fi a la via administrativa— pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
ANNEX
Núm exp.
0753/11

Data infr.
Matrícula.
23/06/11
9570-CMC

Nom titular
Adreça
TRANSJANER SL
C/ Santa Catalina Tomas,, 18, A BJ A
07360- LLOSETA

Província
Balears

Sanció
(euros)
201,00

Preceptes infringits
Art. 17 de l’Ordre de 20/07/1995,per la qual es
desenvolupa el Reglament de la Llei d’Ordenació
dels transports terrestres, aprovat pel RD1211/90
de 28/09 (ROTT), (BOE 2-8).Arts. 141.22 i 142.25
de la Llei 16/87, de 30/07 (LOTT) i arts.198.22 i
199.25 ROTT,modificat per RD1225/2006, de 27/10

Palma, 09 de març de 2012
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

—o—

