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3.3.4. Activitats complementàries: 7 %
5. Garanties exigides:
5.1. Provisional: no
5.2. Definitiva: 5% de l’import base d’adjudicació, segons la clàusula H.2
del plec de clàusules administratives
6. Requisits específics del contractista:
6.1. Classificació: no.
6.2. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
clàusula F del plecs de clàusules administratives del contracte
7. Presentació d’ofertes:
7.1. Data límit de presentació: 15 dies naturals contats des del següent al
de la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. Hora límit: 14 h.
7.2. Modalitat de presentació: D’acord amb la clàusula12 del plec de clàusules administratives.
7.3. Lloc de presentació:
7.3.1. Dependència: Unitat Administrativa de Contractació de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
7.3.2. Domicili: C/ d’Alfons el Magnànim (abans Capità Salom), núm. 29
(tercera planta) 07004 Palma
7.4. Admissió de variants: no
7.5. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos
8.Obertura de les ofertes:
8.1. Adreça: la mateixa que la indicada per a la presentació a l’apartat 7.2
8.2. Data i hora: es comunicarà el dia i l’hora mitjançant telèfon, fax o
qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.
9. Despeses de publicitat: màxim 300 euros.
Palma, 10 d’abril de 2012.
La secretària general.
Salvadora Ginard Martínez.

4. Pressupost base de licitació:
4.1 Lot 1 IES Juníper Serra: cànon mínim anual de 300 euros
4.2 Lot 2 IES Port de Pollença: cànon mínim anual de 300 euros
4.3 Lot 3 IES Sa Colomina: cànon mínim anual de 300 euros.
5. Garanties exigides:
5.1. Provisional: no
5.2. Definitiva: 500 euros
6. Requisits específics del contractista:
6.1. Classificació: no
6.2. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
clàusula F del plecs de clàusules administratives del contracte
7. Presentació d’ofertes:
7.1. Data límit de presentació: 15 dies naturals contats des del següent al
de la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. Hora límit: 14 h.
7.2. Modalitat de presentació: d’acord amb la clàusula 12 del plec de clàusules administratives.
7.3. Lloc de presentació:
7.3.1. Dependència: Unitat Administrativa de Contractació de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
7.3.2. Domicili: C/ d’Alfons el Magnànim (abans Capità Salom), núm. 29
(tercera planta) 07004 Palma
7.4. Admissió de variants: no
7.5. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos
8.Obertura de les ofertes:
8.1. Adreça: la mateixa que la indicada per a la presentació a l’apartat 7.3
8.2. Data i hora: es comunicarà el dia i l’hora mitjançant telèfon, fax o
qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.
9. Despeses de publicitat: màxim 300 euros.
Palma, 10 d’abril de 2012

—o—
Num. 7508
Anunci de licitació per a la contractació del servei de cafeteria de
centres educatius públics de les Illes Balears

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
1.1. Organisme: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General
1.3. Obtenció de documentació i informació:
1.3.1. Dependència: Unitat Administrativa de Contractació
1.3.2. Domicili: C/ d’Alfons el Magnànim (abans Capità Salom), núm. 29
(tercera planta) 07004 Palma
1.3.3. Tel.: 971 17 72 43 Fax: 971 17 71 24
1.3.4. Correu electrònic: uac@sgtedu.caib.es
1.3.5. Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.plataformadecontractacio.caib.es
1.3.6. Data límit d’obtenció de documentació i informació: l’assenyalada
per a la presentació.
1.4. Número expedient: CONTR 2012-1101.
2. Objecte del contracte:
2.1. Tipus: administratiu especial
2.2. Descripció de l’objecte: servei de cafeteria per a l’alumnat, professorat i personal del centre educatiu.
2.3. Divisió per lots i nombre de lots: 3 lots
2.4. Termini d’execució: Fins a finals del curs escolar 2012/2013
2.5. Admissió de pròrroga: sí
2.6. CPV: 55330000
3. Tramitació i procediment:
3.1. Tramitació: ordinària
3.2. Procediment: obert
3.3. Criteris d’adjudicació:
3.3.1. Oferta econòmica (cànon): 12 %
3.3.2. Preu dels productes de la cafeteria: 71 %
3.3.3. Millores del servei: 10 %

La secretària general
Salvadora Ginard Martínez

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 7397
Notificació de resolucions relatives al reconeixement de la situació de dependència
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions relatives a la sol·licitud del reconeixement de la
situació de dependència, trameses amb justificant de recepció, en aplicació de
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, es notifica a
les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que s’ha dictat una resolució relativa a la sol·licitud del reconeixement
de la situació de dependència.
Contra la resolució esmentada —que exhaureix la via administrativa— es
pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació, 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 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 que s’hagi publicat aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull,
42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i Lasierra, 47, d’Eivissa
(Eivissa), en horari de 9 a 14 hores.
Palma, 12 d’abril de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120/2011)

Annex
Expedient
07/1649125/2009-28
07/4870465/2011-51
07/4491264/2009-90
07/4544360/2011-35
07/3497162/2010-63
07/4613865/2011-27
07/4509530/2011-69
07/4622944/2011-64
07/4725109/2011-86
07/4707971/2011-74
07/5621920/2011-63
07/4577463/2011-75
07/4769397/2011-08
07/3471831/2010 -34
07/4818777/2011-71
07/4555409/2011-51
07/2240217/2009-85
07/3467946/2010-86
07/4613605/2011-15
07/4789268/2011-76
07/4086500/2011-49
07/4577761/2011-41
07/4559465/2011-83
07/2715676/2010-14
07/4600685/2011-38
07/4601244/2011-25
07/4552341/2011-84
07/2216564/2009-26
07/4674711/2011-76
07/3785686/2011-90
07/117785/2007-77
07/4872907/2011-10
07/4966817/2012-40
07/4762291/2011-74
07/4865603/2011-40
07/1154697/2008-50
07/4767223/2011-36
07/4632974/2011-27
07/4703184/2011-59
07/4768892/2011-22
07/733183/2008-57
07/3525363/2010-23
07/4914165/2011-16
07/4638884/2011-61
07/4672010/2011-17
07/495732/2008-05
07/4460975/2011-59
07/4607178/2011-81
07/4561752/2011-05
07/4574669/2011-52
07/388741/2008-05
07/4633087/2011-74
07/4692911/2011-43
07/3544482/2010-16

Llinatges i nom
Abramo Corica, Antonio Miguel
Amengual Artigues, Juan
Arribas Sastre, Carlos
Ballester Piza, Margarita
Barahona Frutos, Luis
Barcelo Monroig, Gabriel
Batle Salom, Francisco
Camara Aguilar, Maria Rosa
Cañellas Marti, Martin
Cañellas Juan, Francisca
Capo Plomer, Antonia
Castaño Burgada, Carmen
Castilla Garcia, Dolores
Cerrato Pelaez, Juan
Fullana Caldentey, Isabel
Fuster Garcia, Gertrudis
Estelrich Moll, Miguel
Guerrero Balanta, Santiago
Guillen Raya, Antonio
Heredero Real, Jose Maria
Hernandez Etura, Daniel Angel
Huertas Morillas, Antonio
Huguet Florit, Catalina
Juan Puigserver, Praxedes
Lairi, Souha
Lairi, Nouha
Llado Duran, Bartolome
Llompart Corro, Maria
Manzano Castro, Jose Rafael
Manzano Flores, Francisco
Mari Rosello, Juan
Mari Torres, Juan
Martin Fernandez, Concepción
Martinez Alonso, Josefa
Matamalas Mesquida, Damiana
Medrano Martinez, Francisco
Mendez Blaya, Concepción
Morro Coll, Juan
Moya Suñer, Ana Maria
Obrador Salguero, Maria del Carmen
Planas Palau, Juana
Porcuna Ruiz, Carmen
Ramon Planells, Maria
Salmeron Navarro, Angeles
Sanchez Mora, Sofia
Sanchez Campos, Alborada
Sastre Villalba, Maria Margarita
Serra Rodriguez, Rosa Maria
Simo Masco, Martin
Simon Granado, Enriqueta
Sosa Fernandez, Manuela
Tudurí Pons, Antonio
Vidal Mayol, Ana Luisa
Wiener Gasthauer, Brigitte Marie

—o—
Num. 7399
Notificació de resolucions de suspensió del pagament de la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions de la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial (per delegació de competència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social) de suspensió del pagament de la
pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de

24-04-2012

recepció, en aplicació de 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, es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que s’ha dictat una resolució per la qual se suspèn el pagament de la
pensió no contributiva de jubilació o invalidesa que tenen reconeguda, pels
motius que indica la resolució.
Contra aquesta resolució, podeu interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant aquesta direcció general, en el termini dels trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, de conformitat
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora
de la jurisdicció social (BOE d’11 d’octubre).
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al carrer Pou Fondo, 17, de
Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95, d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i
Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 12 d’abril de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120 /2011)

Annex
Expedient
07/0000221-J/05
07/0000145-J/03
07/0000258-I/99
07/0000528-I/02
07/0000156-J/11
07/0000499-I/10
07/0000361-I/02
07/0000461-J/08
07/0000545-J/09

Interessat/ada
Achkaoukou, Omar
El Kaoutit, Ahmed
Gonzalez Cozar, Josefa
Jaume Sureda, Bartolome
Kajoun, Layachi
Kunu Kunu, Veronica Nzisa
M’Fedal, Saadoun
Muñoz Bullanday, Conchita
Wane, Mor

DNI
Data de la resolució
X1438086B
07-03-2012
X1500211J
07-03-2012
41382469H
15-03-2012
43067006N
02-03-2012
X1396129Y
28-02-2012
49605876M
24-02-2012
X1338232T
07-03-2012
X1720715Q
28-02-2012
X0963092J
29-02-2012
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Num. 7401
Notificació de requeriments de documentació complementària a
una revisió d’ofici relativa a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diversos requeriments de la Direcció General de Família, Benestar
Social i Atenció a Persones en Situació Especial de documentació complementària a una revisió d’ofici relativa a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de recepció, en aplicació de 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, es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que, en relació amb una revisió d’ofici de la pensió no contributiva que
tenen reconeguda, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/1994,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, han d’esmenar les deficiències o han d’aportar els documents que s’indiquen en els requeriments.
A aquest efecte, aquestes persones disposen d’un termini de deu dies
hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació per
esmenar les deficiències o aportar els documents que s’indiquen en els requeriments.
Una vegada transcorregut el termini de deu dies sense que s’hagin esmenat aquestes deficiències o s’hagi aportat la documentació requerida, se suspendrà cautelarment el pagament de la pensió, i transcorreguts tres mesos es dictarà una resolució mitjançant la qual s’extingirà, de conformitat amb el que estableixen els articles 16 i 25 del Reial decret 357/1991, de 15 de març, i l’article
92 de l’esmentada Llei 30/1992.

