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Nom: Lucas Naya Ortíz
DNI/NIE: 43147731-F
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: no estar inscrita en l’oficina corresponent del
servei públic d’ocupació amb caràcter previ immediat al començament de l’activitat
Quantia: 7.000,00 euros

28-04-2012

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 16 d’abril de 2012
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

—o—
Exp.: AU 101/2011
Nom: Ángel Ivan Gonza Jiménez
DNI/NIE: 46394821-A
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: no ha mantingut la seva activitat empresarial
ni la seva alta en la Seguretat Social durant tres anys
Quantia: 7.000,00 euros
Exp.: AU 137/2011
Nom: Fernando González Morán
DNI/NIE: 43065734-M
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: estar inscrit dins el col·lectiu ‘530 socio trabajador cooperativa’
Quantia: 5.000,00 euros
Exp.: AU 196/2011
Nom: Patricia Torres Pons
DNI/NIE: 41506465-K
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: l’alta d’autònom està fora del període subvencionable
Quantia: 7.000,00 euros

Num. 8061
Notificació de requeriment de comunicació del nomenament de
director facultatiu a l’explotació minera ‘Els Aljubs’ núm.515
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal del requeriment de comunicació del nomenament de nou director facultatiu
a l’explotació minera de referència, i atès que no hi ha constància en l’expedient
de la seva recepció per la persona interessada, d’acord amb el 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, pel present
anunci, es posa en coneixement de l’entitat que s’indica a continuació, que el
Servei de Mines, de la Direcció General d’Indústria i Energia ha requerit, d’acord amb el segon punt de la ITC 02.0.01, a l’empresa Kentucky Develops SL,
que comuniqui, atesa la renuncia de l’anterior responsable, el nomenament del
nou director facultatiu, amb l’apercebiment que la falta de director facultatiu,
d’acord amb la normativa vigent, pot ser motiu d’incoació d’expedient sancionador quan existeixi negligència en el compliment d’aquesta obligació.
Núm. Exp.: 2012/3422
Interessat: KENTUCKY DEVELOPS, SL (c/ des Forn 24- Alaior)
Tràmit: Comunicació de nou director facultatiu.

Exp.: AU 211/2011
Nom: Laura Andrea Ghilini
DNI/NIE: X-9749738-S
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: no ha mantingut la seva activitat empresarial
ni la seva alta en la Seguretat Social durant tres anys
Quantia: 7.000,00 euros
Exp.: AU 217/2011
Nom: César Augusto Mina Valencia
DNI/NIE: X-4269729-D
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: no es troba en els col·lectius que preveu la
convocatòria per poder ser beneficiari de l’ajut
Quantia: 5.000,00 euros
Exp.: AU 407/2011
Nom: Jorge Macías Díaz
DNI/NIE: 71651799-Z
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: l’alta d’autònom està fora del període subvencionable
Quantia: 7.000,00 euros
Exp.: AU 408/2011
Nom: Cosme Duro Gago
DNI/NIE: 76963338-W
Data de la Resolució: 26 d’abril de 2011
Fet que motiva la denegació: l’alta d’autònom està fora del període subvencionable
Quantia: 7.000,00 euros
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-se publicat, 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 amb 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 Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 26/1998, de 13 de juliol,

Palma, 24 d’abril de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaume Ochogavía Colom

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 7924
Resolució de la secretària general de la conselleria de
Presidència per la qual s’anuncia la licitació del servei de neteja
diverses dependències adscrites a la Conselleria de Presidència
1. Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació.
a) Organisme: Conselleria de Presidència.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c) Obtenció de la documentació i informació:
1) Dependència: Unitat Administrativa de Contractació.
2) Domicili: Passeig de Sagrera, 2 – 3er.
3) Localitat i codi postal: Palma - 07012.
4) Telèfon: 971 78 41 30
5) Telefax: 971 17 64 70
6) Correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.plataformadecontractacio.caib.es
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a les 14.00
hores de l’11 de juny de 2012.
d) Número d’expedient: CONTR 2012 00882
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: servei
b) Descripció: neteja diverses dependències adscrites a la Conselleria de
Presidència
c) Lloc d’execució/lliurament: veure punt 1 del Plec de Prescripcions
Tècniques
1) Localitat i codi postal: Palma - 07012
d) Termini d’execució/lliurament: des del 17 de juliol de 2012 o des de la
formalització del contracte.
e) Admissió de pròrroga: si
f) CPV (referència de nomenclatura): 90911200

BOIB

28-04-2012

Num. 60

41

es va dictar la següent resolució/acte administra:
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació: oferta econòmica, borsa d’hores sense cap cost
i revisió de preus
4. Valor estimat del contracte: 448.684,06 euros
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net 203.947,30 euros. Import total 240.657,81 euros
6. Garanties exigides.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
7. Requisit específics del contractista:
a) Classificació: grup U, subgrup 1, categoria B, tipus d’activitat servei de
neteja.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: fins les 14.00 hores de l’11 de juny de 2012.
Si les proposicions s’envien per correu, el licitador ha de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la tramesa de l’oferta en el mateix dia, mitjançant fax, telegrama o correu electrònic a l’adreça contractaciopresidencia@caib.es
b) Modalitat de presentació: La que es detalla al punt C d’acord a las clàusules 13 i 14 del Plec de clàusules administratives particulars:
Sobre núm. 1 ‘Documentació general’.
Sobre núm. 2 ‘Oferta econòmica’.
Sobre núm. 3 ‘Oferta tècnica’.
c) Lloc de presentació: Conselleria de Presidència
1. Dependència: Unitat Administrativa de Contractació.
2. Domicili: Passeig de Sagrera, 2-3er,
3. Localitat i codi postal: Palma de Mallorca – 07012
4. Direcció electrònica: contractaciopresidencia@caib.es
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres (3) mesos
9. Obertura d’ofertes.
a) Direcció: Passeig de Sagrera, 2
b) Localitat i codi postal: Palma de Mallorca - 07012
c) Data i hora: es publicarà al perfil del contractant i se comunicarà per
correu electrònic o per fax
10. Despeses de publicitat: màxim 1.500,00 euros que seran a càrrec de
l’adjudicatari.
11. Data d’enviament de l’anunci al ‘Diari Oficial de la Unió Europea’: 23
d’abril de 2012
Palma, 23 d’abril de 2012
La secretaria general
Catalina Ferrer i Bover

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 7901
Notificació de la inscripció en el Registre Insular d’Empreses,
Activitats i Establiments Turístics de Mallorca i General de les
Illes Balears la inscripció de la baixa definitiva iniciada d’ofici
de l’establiment denominat Hostal Santa Fe, amb número de
registre H/1557, amb una categoria d’1 estrella, i una capacitat
de 30 unitats d’allotjament i 56 places, situat al carrer Monges,
44, en el terme municipal de Capdepera.
Davant la impossibilitat de notificar personalment la notificació de la inscripció en el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de
Mallorca i General de les Illes Balears la inscripció de la baixa definitiva iniciada d’ofici de l’establiment denominat Hostal Santa Fe, amb número de registre H/1557 i en aplicació del que disposa 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, se us notifica que en data 22 de setembre de 2011,

Fets
1. En data 16 de juny de 2008, 23 de febrer de 2009 i 16 de juliol de 2010
com a conseqüència de les visites realitzades pel Servei d’Inspecció i Estratègia
Turística de la Conselleria de Turisme i Esports, es va comprovar que no hi ha
cap activitat turística a l’establiment denominat Hostal Santa Fe, H/1557, situat
al carrer Monges, 44, de Cala Rajada, en el terme municipal de Capdepera.
2. En data 13 de setembre de 2010, la Conselleria de Turisme i Esports va
iniciar d’ofici l’expedient 237/10/H de baixa definitiva de l’establiment esmentat.
3. En data 15 d’abril de 2011, la Secció d’Allotjaments Turístics ha emès
document de tràmit d’audiència dirigit a GRUPO ARIES SANTA FE SL com a
entitat propietària i explotadora de l’Hostal Santa Fe, segons els nostres arxius,
en relació amb l’expedient de baixa definitiva 237/10/H, que d’acord amb el que
disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposava
d’un termini de 15 dies de tràmit d’audiència, per presentar documentació o per
al·legar allò que considerés oportú, des del dia següent del rebut de la notificació.
Davant la impossibilitat de notificar personalment el tràmit d’audiència, i
en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, es va publicar l’abans esmentat tràmit d’audiència en el BOIB núm. 127 de 25 d’agost de 2011 i
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Capdepera des del dia 25/8/2011 al dia
12/9/2011.
4. Atès que, transcorregut l’esmentat termini, no s’ha realitzat cap tipus
d’al·legació.
5. Atès que s’han observat en la tramitació de l’expedient tots els preceptes legals que marca l’ordenament jurídic.
6. Atès l’informe de la Secció VI d’Allotjaments Turístics de data 9 de
gener de 2012.
Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, modificada per
la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre,
del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.
2. Atès el que es disposa a l’article 11.9 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, en tot cas, la baixa definitiva en el Registre Insular d’Empreses,
Activitats i Establiments Turístics, ja sigui voluntària o acordada d’ofici per
l’administració turística competent, implica la pèrdua de les autoritzacions turístiques de l’establiment.
3. Atès el que es disposa a l’article 14.1 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, no es podran considerar empreses turístiques d’allotjament aquelles
que no ofereixin allotjament, de manera professional i habitual, en un establiment obert al públic amb o sense serveis complementaris que estiguin destinats
als usuaris de l’establiment turístic.
4. Atès el que disposa l’article 16 de la Llei 2/1999, general turística de les
Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de novembre, els establiments d’allotjament turístic queden subjectes al principi d’ús exclusiu, per la
qual cosa no es pot compatibilitzar l’ús d’allotjament turístic amb el residencial,
l’industrial, l’administratiu o el comercial independent.
5. Atès el que es disposa a l’article 50.1 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, les baixes temporals o definitives també podran ser acordades d’ofici per l’administració turística competent, prèvia instrucció de l’expedient pertinent i la notificació de la seva resolució al titular de la propietat i, si n’és el cas,
de l’explotació.
6. Atès el que es disposa a l’article 50.4 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de

