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Num. 7958
Anunci per a la licitació del contracte ‘Servei de manteniment,
conservació i operació de la IDAM de Formentera’.
1.-Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
b) Dependència que tramet l’expedient: Àrea d’Explotació
c) Número d’expedient: EX/SE/12/10
2.-Objecte del contracte:
a ) Descripció de l’objecte: ‘Servei de manteniment, conservació i operació de la IDAM de Formentera’.
b ) Lloc d’execució: Formentera
c ) Termini d’execució: nou (9) mesos.

28-04-2012
b) Dependència que tramet l’expedient: Àrea d’Explotació
c) Número d’expedient: EX/SE/12/09

2.-Objecte del contracte:
a ) Descripció de l’objecte: ‘Servei de desmuntatge, trasllat i muntatge de
membranes de la IDAM de Son Ferrer a la IDAM de Formentera i subministrament d’equips’.
b ) Lloc d’execució: Illes Balears
c ) Termini d’execució: dotze (12) setmanes.
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació:
a ) Tramitació: Ordinària
b ) Procediment: Obert

3.- Tramitació i procediment d’adjudicació:
a ) Tramitació: Ordinària
b ) Procediment: Obert

4.- Pressupost base de licitació:
Import, IVA exclòs: 135.000,00 €
IVA: 24.300,00 €
Import total, IVA inclòs: 159.300,00 €

4.- Pressupost base de licitació:
Import, IVA exclòs: 281.861,00 €
IVA: 50.734,98 €
Import total, IVA inclòs: 332.595,98 €

5.- Garanties:
Provisional: Es dispensa.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, l’IVA exclòs.

5.- Garanties:
Provisional: Es dispensa.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, l’IVA exclòs.
6.- Classificació dels contractistes:
a) Veure plecs.
7.- Obtenció d’informació:
a) Perfil del contractant: http://www.abaqua.cat
b) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per
al lliurament d’ofertes
8.- Requisits específics dels contractistes:
a) Veure plecs.
9.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptadors des de l’endemà
de la publicació de l’anunci del contracte en el perfil del contractant, a les 13:30
hores.
b) Documentació a presentar: Veure plecs
c) Lloc de presentació:
1º Entitat: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
2º Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.
3º Localitat : 07009 Palma.
4º Telèfon: 971177658 Fax: 971177681
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos comptadors des de la data d’obertura de les proposicions econòmiques.
e) Admissió de variants: No
10.- Obertura de les ofertes:
a ) Entitat: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
b ) Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.
c ) Localitat : 07009 Palma.
d ) Data : S’informarà en el perfil del contractant.
11.- Altres informacions:
a) Despeses dels anuncis: Empresa adjudicatària.

6.- Classificació dels contractistes:
a) Veure plecs.
7.- Obtenció d’informació:
a) Perfil del contractant: http://www.abaqua.cat
b) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per
al lliurament d’ofertes
8.- Requisits específics dels contractistes:
a) Veure plecs.
9.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptadors des de l’endemà
de la publicació de l’anunci del contracte en el perfil del contractant, a les 13:30
hores.
b) Documentació a presentar: Veure plecs
c) Lloc de presentació:
1º Entitat: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
2º Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.
3º Localitat : 07009 Palma.
4º Telèfon: 971177658 Fax: 971177681
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos comptadors des de la data d’obertura de les proposicions econòmiques.
e) Admissió de variants: No
10.- Obertura de les ofertes:
a ) Entitat: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
b ) Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.
c ) Localitat : 07009 Palma.
d ) Data : S’informarà en el perfil del contractant.
11.- Altres informacions:
a) Despeses dels anuncis: Empresa adjudicatària.
Palma, 19 d’abril de 2012.
El Director executiu
Jaume Ferriol Martí

Palma, 23 d’abril de 2012.

—o—
El Director executiu
Jaume Ferriol Martí

—o—
Num. 7965
Anunci per a la licitació del contracte ‘Servei de desmuntatge,
trasllat i muntatge de membranes de la IDAM de Son Ferrer a la
IDAM de Formentera i subministrament d’equips’.
1.-Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

Num. 8013
Anunci de notificació de resolució d’expedient sancionador per
infracció administrativa en matèria de residus.
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, atès que no s’ha aconseguit notificar a través del servei de Correus la
proposta de resolució corresponent a l’expedient sancionador per presumpta
infracció en matèria de residus que s’indica a continuació, es notifica per mitjà
d’aquest anunci a la persona que s’assenyala seguidament, que s’ha dictat la
resolució del procediment sancionador corresponent.
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Num. 60

L’expedient és a disposició de la persona interessada a la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (c. del
Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, la resolució d’inici podrà ser considerada la proposta de
resolució de l’expedient.
Núm. exp.
Expedientat
64/2011 ESR Jose Luis Dos Anjos

Article i norma infringida
Llei 10/1998 de 21 d’abril
de Residus
70/2011 ESR Sebastian Santiago Santiago Llei 10/1998 de 21 d’abril de
de Residus
62/2011 ESR Jaime Adrover Adrover
Llei 10/1998 de 21 d’abril
de Residus

Sanció
300 €
300 €
300 €

Palma, 18 de abril de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 8016
Anunci de notificació de resolució d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de residus.
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, atès que no s’ha aconseguit notificar a través del servei de Correus la
resolució d’inici corresponent a l’expedient sancionador per presumpta infracció en matèria de residus que s’indica a continuació, es notifica per mitjà d’aquest anunci a la persona que s’assenyala seguidament, que s’ha dictat la
Resolució d’inici del procediment sancionador corresponent.
L’expedient és a disposició de la persona interessada a la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (c. del
Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, la resolució d’inici podrà ser considerada la proposta de
resolució de l’expedient.
Núm. exp.
26/12 ESR
27/12 ESR
13/12ESR
24/12 ESR

Expedientat
Article i norma infringida
Sanció
Italo Taller
Llei 22/2011, de 28 de juliol de Residus
Andres Serra Gomila
Llei 22/2011, de 28 de juliol de Residus
Manuel Duran Torosio Llei 22/2011, de 28 de juliol de Residus
Gabriel Munar Martorell Llei 22/2011, de 28 de juliol de Residus
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Num. 8018
Anunci de notificació de proposta i resolució d’expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de residus.
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, atès que no s’ha aconseguit notificar a través del servei de Correus la
proposta de resolució corresponent a l’expedient sancionador per presumpta
infracció en matèria de residus que s’indica a continuació, es notifica per mitjà
d’aquest anunci a la persona que s’assenyala seguidament, que s’ha dictat la
proposta i resolució del procediment sancionador corresponent.
L’expedient és a disposició de la persona interessada a la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (c. del
Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, la resolució d’inici podrà ser considerada la proposta de
resolució de l’expedient.
Núm. exp.
Expedientat
76/2011 ESR Mohamed Benyamna

Article i norma infringida
Sanció
Llei 10/1998 de 21 d’abril de Residus 300 €

Palma, 18 de abril de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 8021
Notificació de resolució de l’expedient sancionador per infracció
administrativa en matèria de domini públic hidràulic.
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de la resolució de l’expedient sancionador per infracció administrativa en
matèria de domini públic hidràulic i atès que no hi ha constància a l’expedient
de la seva recepció per l’entitat interessada, d’acord amb el que disposen els
articles 59 i 61 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 la
Direcció General de Recursos Hídrics adscrita a la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, ha dictat resolució d’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de domini públic hidràulic, comunicant-los,
també, que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Honorable conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació del present anunci.
L’expedient es troba a la seva disposició a la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
situada al carrer Gremi Corredors 10, 2n pis de Palma, de 9 a 14 hores.
Nº Exp.: SJ 12/2011/5
Expedientat/da: PERFORACIONES SIQUIER, S.L.
DNI/NIE/CIF: B07699572
Article o Norma Infringida: 116.3 RDLeg 1/2001 TRLA
Sanció: 3.500€

Palma, 18de abril de 2012

Palma, 19 d’abril de 2012

La directora general
Neus Lliteras Reche

El Director General de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

—o—

—o—

