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4.- Anuncis
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Num. 7926
Rectificació d’errades de l’anunci de licitació de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per a la contractació
del servei públic de menjador escolar de centres educatius públics a les Illes Balears
Havent observat errades numèriques en el pressupost base de licitació de l’apartat 4 de l’anunci de licitació per a la contractació del servei públic de menjador escolar de centres educatius públics a les Illes Balears, publicat en el Bolletí Oficial de les Illes Balears el 24 d’abril de 2012 núm. 58, se’n publica novament
el pressupost base de licitació amb la rectificació de les errades:
4. Pressupost base de licitació:
4.1. Pressupost de despesa màxima de la totalitat dels lots (IVA inclòs): 212.520,36 euros.
4.2. Pressupost de despesa màxima de cada lot (IVA inclòs)
4.2.1. Lot 1 CP Miquel Capllonch, CP Miquel Costa i Llobera de Pollença, CP Port de Pollença: 23.293,20 euros.
4.2.2. Lot 2 CP Can Bril i CP Nadal Campaner: 64.994,40 euros.
4.2.3. Lot 3 CP Cas Capiscol i CP Els Tamarells: 58.877,28 euros.
4.2.4. Lot 4 CP S’Alzinar: 17.947,80 euros.
4.2.5. Lot 5 CP Inspector Joan Capó, CP Migjorn, CP S’Algar de Cas Concos i CP Reina Sofia: 47.407,68 euros.
4.3. Valor estimat del contracte: 787.112,44 euros
El termini de presentació d’ofertes s’iniciarà a partir del dia següent de la publicació en el BOIB de la rectificació d’errades.
Palma, 24 de maig de 2012
La secretària general
Salvadora Ginard Martínez

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 7866
Informació pública relativa a la Rectificació de la valoració del Port Esportiu, i dels terrenys, instal·lacions i aigües del Port Esportiu de Portals
Nous, denominat Puerto Portals – Calvià – Mallorca.
Als efectes prevists en l’article 212 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
modificat per la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, es va sotmetre a informació pública, mitjançant publicació d’anunci en
el B.O.I.B núm. 57 del 16/04/11, la valoració efectuada per Ports de les Illes Balears – ens públic actualment adscrit a la Conselleria de Turisme i Esports – del
port esportiu de Portals Nous, denominat Puerto Portals, pel valor de cost de reposició, quan en realitat corresponia pel valor d’actualització.
Vist que de les al·legacions presentades s’ha posat de manifest dita circumstancia, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, es procedeix a la rectificació de l’error detectat, i es sotmet novament a informació pública la valoració del Port Esportiu, i dels terrenys, instal·lacions
i aigües del Port Esportiu denominat Puerto Portals, efectuada per Ports de les Illes Balears, entitat pública adscrita a la Conselleria de Turisme i Esports.
Port: Port Esportiu de Portals Nous, denominat Puerto Portals
t.m. Calvià Illa: Mallorca
Superfície de terra: 89.994 m2
Mirall d’aigua: 111.107 m2
Valoració del Port: 72.862.053,61€
Valoració del solar: 30.713.386,83€ (Superfície de terra i Mirall d’Aigua)
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La qual cosa es fa pública perquè l’expedient pugui ser examinat a les oficines de Ports de les Illes Balears, carrer Vicente Tofiño, 36 de Palma, i a
l’Ajuntament de Calvià la valoració exclusivament, carrer Julià Bujosa Sans,
batle, 1 de Calvià, i puguin formular-se les al·legacions que es considerin oportunes, en duplicat exemplar i en el termini de 20 dies, a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci.
Palma, 23 d’abril de 2012
El Director Gerent de Ports de les Illes Balears
Daniel Ramis Melero
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Num. 7835
Notificació de les propostes de resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria de
Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les propostes de resolució dels
expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la
Secretaria General de la Conselleria de Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives en matèria de turisme, en execució del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que s’han
dictat les propostes de resolució següents:
Expedient número: 139/11
Titular: Inmobiliari Blum, SL
Empresa: Villa Isabelita
Darrera adreça: C/ Eolo, 11, Sant Elm, Andratx
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer.
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
Expedient número: 143/11
Titular: Manfred Segner
Empresa: Villa La Solana
Darrera adreça: C/ Agulla, 32 de Cala Rajada, Capedera
Infracció: articles 71.2 i 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General
Turística de les Illes Balears, en relació amb els articles 8 i 63 de la mateixa Llei
i article 19 del Decret 13/2011, de 25 de febrer.
Qualificació de la infracció: Una infracció Lleu i una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3000 € per la infracció Lleu i 3.050 € per la infracció Greu
A l’efecte del tràmit d’audiència, es comunica que les persones interessades disposen d’un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per formular al·legacions i presentar els documents i altres
elements de judici que considerin oportuns. Es comunica, a més, que durant
aquest termini tenen l’expedient a la seva disposició al Servei d’Empreses i
Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme i Esports (carrer de
Montenegro, 5, de Palma).
Palma, 2 d’abril de 2012
La instructora
Marta Casal Villena
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Num. 7837
Notificació de les propostes de resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria de
Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les propostes de resolució dels
expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la
Secretaria General de la Conselleria de Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives en matèria de turisme, en execució del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que s’han
dictat les propostes de resolució següents:
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Expedient número: 230/11
Titular: David Hounghton
Empresa: Apartamento 502, Edificio Las Adelfas
Darrera adreça: C/ Chopin, 5 de Santa Ponsa, Calvià
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei, i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
Expedient número: 237/11
Titular: Claes Lindhal
Empresa: Apartamento 512, Edificio Las adelfas
Darrera adreça: C/ Chopin, 5 de Santa Ponsa, Calvià
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei, i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
Expedient número: 238/11
Titular: Eidsaa Runar
Empresa: Apartamento 705, Edificio Las Adelfas
Darrera adreça: C/ Chopin, 5 de Santa Ponsa, Calvià
Infracció: article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8 de la mateixa Llei, i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una infracció Greu
Sanció que es proposa: 3.050 €
A l’efecte del tràmit d’audiència, es comunica que les persones interessades disposen d’un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per formular al·legacions i presentar els documents i altres
elements de judici que considerin oportuns. Es comunica, a més, que durant
aquest termini tenen l’expedient a la seva disposició al Servei d’Empreses i
Activitats Turístiques de la Conselleria de Turisme i Esports (carrer de
Montenegro, 5, de Palma).
Palma, 2 d’abril de 2012
La instructora
Teresa Romera Martínez
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Num. 7838
Notificació de les resolucions dels expedients sancionadors instruïts per la Conselleria de Turisme i Esports
Atès que no ha estat possible notificar les resolucions dels expedients sancionadors que es relacionen a continuació, instruïts per la Conselleria de
Turisme i Esports per presumptes infraccions administratives en matèria de
turisme, en execució del 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, es notifica a les persones que també s’indiquen a continuació que s’ha resolt sancionar-les ‘ateses les circumstàncies d’aquests casos i d’acord amb els articles 71, 72, 73 i concordants de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears’:
Expedient número: 200//11
Titular: Buvisan, SL.
Empresa: Restaurante Café Ramblas
Darrera adreça: Rambla dels Ducs de Palma, 10-4A de Palma
Data: 7 de març de 2012
Infracció: article 71.10 de la Llei 2/1999 de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, en relació amb l’article 8.1 de la mateixa Llei i article 19 del
Decret 13/2011, de 25 de febrer
Qualificació de la infracció: Una Infracció Lleu
Sanció: 3.000 €
Expedient número: 215/11
Titular: Blue Marin Baby, SL
Empresa: Restaurante Blue Bar
Darrera adreça: Edifici Ponent, Edifici A- Local 13 de Puerto Portals,
Calvià

