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Num. 64

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 8605
Anunci de licitació del concurs per a la contractació del servei de
vigilància dels centres de salut dependents del sector migjorn

05-05-2012

12.- Despeses anuncis: seran a càrrec de l’empresa adjudicatària
13.- Data de tramesa de l’anunci al ‘Diario Oficial de las Comunidades
Europeas’ (en su caso): No
Palma, 2 de maig de 2012

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació Hospital Son Llàtzer.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
Administrativa de la Fundació Hospital Son Llàtzer.
c) Número d’expedient: FHSLL 36/2012
2.- Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: servei de vigilància dels centres de salut dependents del sector migjorn.
b) Lloc de lliurament: a la Fundació Hospital Llàtzer.
c) Duració: 19 setmanes i 4 dies
d) Divisió per lots: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost sense IVA: 156.779,66.-€ (cent cinquanta-sis mil set-cents
setanta-nou euros i seixanta-sis cèntims)
IVA al 18%: 28.220,34.-€ (vint-i-vuit mil dos-cents vint euros i trentaquatre cèntims)
Pressupost IVA inclòs: 185.000.-€ (cent vuitanta-cinc mil euros)
5.- Import estimat:
Pressupost sense IVA: 156.779,66.-€ (cent cinquanta-sis mil set-cents
setanta-nou euros i seixanta-sis cèntims)
6.- Garanties.
Provisional: NO
Definitiva: NO
7.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Fundació Hospital Son Llàtzer. Departament de Contractació
Administrativa
b) Domicili: Ctra Manacor km. 4
c) Localitat i codi postal: 07198 Palma de Mallorca
d) Telèfon: 871 20 20 06
e) Fax: 871 20 21 74
f) www.hsll.es
8.- Requisits específics del contractista.
a) Classificació (grup, subgrup, i categories):
b) Altres requisits:
9.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit: als 8 dies a comptar des del dia de la publicació d’aquest
anunci al BOIB
b) Hora límit: 14:00 hores
c) Documentació a presentar: es presentarà la documentació establerta al
plec que regeix aquesta contractació
d) Lloc:
1º Entitat: Fundació Hospital Son Llàtzer. Departament de Contractació
Administrativa.
2º Domicili: Ctra Manacor, km. 4
3º Localitat i codi postal: Palma de Mallorca, 07198
e) Termini durant el qual el licitador haurà de mantenir la seva oferta
(concurs): sis mesos.
f) Admissió de variants (concurs): Indicades al plec tècnic.
g) Número previst ( o número màxim o mínim) d’empreses a les que es
pretén convidar a presentar ofertes ( procediment restringit):
10.- Obertura d’ofertes.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat:
d) Data:.
e) Hora:
11.- Altres informacions:

El Director de Gestió de la Fundació Hospital Son Llàtzer
José Mª Giménez Pérez

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 8442
Informació pública de l’Avantprojecte d’Ordre per la qual es
desplega el procediment per concedir exempcions del compliment del Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques
D’acord amb el que disposen els articles 43.1 b i 44 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l’article 59.6 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’obre un termini d’informació pública de
l’Avantprojecte d’Ordre per la qual es desplega el procediment per concedir
exempcions del compliment del Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques. Durant quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones interessades poden consultar l’avantprojecte esmentat a la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge (carrer de la Palma, 4, Palma), i presentar-hi les
observacions i els suggeriments que considerin oportuns.
Palma, 17 d’abril de 2012
La secretària general
Concepción Sartorio Acosta

—o—
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 7645
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art.
109 de la Llei general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats,
mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).
Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis
reglamentaris.
Contribuent
Intents Notificació
Davaly 2 S.L.U. 23.02.2012
B57362618
desconegut

Impost I Ejercici
ITPAJD 2008

Actuari
Joan Sastre Capó
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Palma, 13 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)
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Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis
reglamentaris.

—o—
Num. 7676
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art.
109 de la Llei general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats,
mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).
Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis
reglamentaris.

Contribuen
Maria del Pilar
Jimenez Alcazar
05411480V
Jesus Amado Perez Arnau
07216094M
Mercedes Taltavull Clivillers
34066283V

Intents Notificació Impost i Ejercici Actuari
15.02.12; 16.02.12 ITPAJD 2008
absent
15.02.12; 16.02.12 ITPAJD 2008
absent
23.02.12; 24.02.12 ISD 2008
absen

CONTRIBUENT INTENTS
NOTIFICACIÓ
Wersdale Trade
España, S.L.
16.03.12; 20.03.12

B85324739

IMPOST
I EJERCICI

ACTUARI

ITPAJD 2008
Transmissions
Patrimonials
Oneroses

Rosario Bestard
Casaus

Palma, 16 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 7823
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Propostes de liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Nº De Expedient
Mtpa 14210 2008 1549

N.I.F.
B58647561

Subjecte Passiu
Bcn Tres Sl

Import
6.245,23

Joan Sastre Capó
Joan Sastre Capó
Joan Sastre Capó

Palma, 18 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 7677
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació
Insular de Menorca situada a c/ Bisbe Gonyalons 20 de Maó, als efectes de
notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixènça.
Maó, 17 d’abril de 2012
El Cap de la Delegació Insular,
Guillermo de Olives Olivares.

—o—
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art.
109 de la Llei general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats,
mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).

Num. 7852
Notificacions de Transmissions i Successions i donacions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Aportació de dades sobre l’imposto de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de successions i donacions

