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Romero Martínez, Maria
Ronda Escarabajal, Alfonso
Rosello Riera, Joan
Salamanca Gomila, Juan
Salleras Colom, Maria Antonia
Salom Garcia, Angela

26198420V
41432517H
41489747R
41393631W
41395968Q
41295827V

Salvà Andreu, Benita
Sánchez Cantos, Julia
Sánchez Vázquez, Ramon
Sanchez Yañez, Adoracion
Serra Crespi, Juan
Serrano Cárdenas, Fernando
Serrano Gutierrez, Consuelo
Sintes Rita, Antonio Juan

43074969V
78199696H
38409914Y
24079647G
78182925Z
42959422E
41401725T
41504968L

Tomasini Pita, Mario Cesar
Torrenova Sánchez, Antonio

41450399Y
00817826S

Tugores Cladera, Margarita
Tur Tur, Bartolome
Valcaneras Munar, Miguel
Valenciano Parejo, Isabel
Vicens Soler, Miguel
Vidal Diego, Jose Antonio
Villanueva Bohigas, Gemma
Yarza Colomar, Antonio
Zaforteza De Corral, Adelaida Rita
Zumholz, Dieter Ludger
Zurera Cobos, Juan

41337041S
41422728G
41376776Y
05124048Q
18215016M
42993720G
36984492D
41126056D
38065430Q
X0053972Z
43005921S
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No esmena deficiències en termini.
Aparell no subvencionable.
No esmena deficiències en termini.
Electrodomèstic ja subvencionat
Aparell no subvencionable.
Aparell adquirits anteriorment
a la campanya.
No esmena deficiències en termini.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Aparell adquirits anteriorment
a la campanya.
Aparell no subvencionable.
Aparell adquirits anteriorment
a la campanya.
Electrodomèstic ja subvencionat
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.
Electrodomèstic ja subvencionat
Aparell no subvencionable.
No esmena deficiències en termini.
No esmena deficiències en termini.
Aparell no subvencionable.
Aparell no subvencionable.

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 8460
Anunci de licitació del concurs per a la contractació del servei
de manteniment integral d’equipament del servei de radiologia
de l’Hospital de Son Llàtzer.
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 31/2012
2.- Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Servei de manteniment integral d’equipament
del servei de radiologia
b) Lloc de lliurament: a la Fundació Hospital Llàtzer.
c) Duració: 1 any
d) Divisió per lots: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost sense IVA: 45.647,54.-€ (quaranta-cinc mil sis-cents quaranta-set euros i cinquanta-quatre cèntims)
IVA al 18%: 8.816,58.-€ (vuit mil vuit-cents setze euros i cinquanta-vuit
cèntims)
Pressupost IVA inclòs: 53.864,22.-€ (cinquanta-tres mil vuit-cents seixanta-quatre euros i vint-i-dos cèntims)
5.- Import estimat:
Pressupost sense IVA: 91.295,29.-€ (noranta-un mil dos-cents norantacinc euros i vint-i-nou 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
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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 15 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:
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, 27 d’abril de 2012.
El Director Gerent de la Fundació Hospital Son Llàtzer.
Xavier Feliu Román.

—o—
Num. 8741
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del domicili actual del sancionat o per no haver-se pogut localitzar
el destinatari, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions
imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de
la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
tot fent-li a saber que contra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant la Hble. Consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa :
1.-Per efectuar el pagament de l’import de les sancions , tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions de Consum, de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma.
2.-Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a) Les notificacions practicades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b) Les notificacions practicades entre el dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al 5 del segon mes posterior.
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Si el darrer dia de pagament fos dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà el
termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3.- L’ ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de Sancions
de Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al
carrer de Jesús, 38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de
les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra.
- La Caixa
- Banca March.
- Banc de Crèdit Balear.
- Banco Bilbao-Vizcaya.
Exp. núm.:
CO.020/11

Expedientat
HUAZUIBA & BINGXIN, S.L.

Data Resolució:
19/4/2012

Sanció:
1.500 EUROS

10-05-2012

BOIB núm. 1 de 03/01/2012
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a.- Tramitació: ordinària
b.- Procediment i forma: obert
4.- Pressupost de licitació
Import sense IVA: 4.635.000,00 €
EXEMPT D’IVA
5.- Adjudicació:
a.- Data: 03/04/2012
b.- Contractista: SKY HELICÓPTEROS, SA
c.- Nacionalitat: espanyola
d.- Import d’adjudicació
Import sense IVA: 4.600.000,00 €
EXEMPT D’IVA

Palma, 27 d’abril de 2012
6.- Data formalització contracte: 26/04/2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

La secretària general
Concepción Sartorio Acosta

—o—
Num. 8915
Notificacions de acords d’iniciació d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.
Per ignorar-se el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, a través d’aquest edicte a les persones que es relacionen a continuació,
en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat sancionador, per
presumpta infracció de la normativa de consum, per acord del director general
de Salut Pública i Consum, en virtut del que disposa l’article 2n del Decret
100/1993, de 2 de setembre, de la CAIB. A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició a la secció de Sancions de
Consum, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer
de Jesús 38-A, 07010 de Palma, tot fent-los saber que disposen d’un termini de
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 252/11

Expedientat ( localitat):
RYANAIR (Dublin-Ireland)

Palma, 26 d’abril del 2012

Instructor/a:
Mercedes Quert

—o—
Num. 8819
Anunci d’adjudicació del contracte de servei d’avions de càrrega
a terra (ACT) per a la lluita contra els incendis forestals a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, 2012-2014
1.- Entitat adjudicadora:
a.- Organisme: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
b.- Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació
c.- Número d’expedient: 10612/2011
2.- Objecte del contracte:
a.- Tipus de contracte: servei
b.- Descripció de l’objecte: avions de càrrega a terra (ACT) per a la lluita
contra els incendis forestals a la comunitat autònoma de les Illes Balears, 20122014
c.- Divisió per lots i número:
d.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
BOIB núm. 1 de 03/01/2012

Palma, 2 de maig de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 8818
Anunci d’adjudicació del contracte de servei d’helicòpters d’extinció (HE) per a la lluita contra els incendis forestals a la comunitat autònoma de les Illes Balears, 2012-2014
1.- Entitat adjudicadora:
a.- Organisme: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
b.- Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació
c.- Número d’expedient: 11328/2011
2.- Objecte del contracte:
a.- Tipus de contracte: servei
b.- Descripció de l’objecte: d’helicòpters d’extinció (HE) per a la lluita
contra els incendis forestals a la comunitat autònoma de les Illes Balears, 20122014
c.- Divisió per lots i número:
d.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a.- Tramitació: ordinària
b.- Procediment i forma: obert
4.- Pressupost de licitació
Import sense IVA: 2.214.000,00 €
EXEMPT D’IVA
5.- Adjudicació:
a.- Data: 30/03/2012
b.- Contractista: SERVICIOS AÉREOS EUROPEOS Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, SL
c.- Nacionalitat: espanyola
d.- Import d’adjudicació
Import sense IVA: 2.213.983,00 €
EXEMPT D’IVA
6.- Data formalització contracte: 25/04/2012
Palma, 26 d’abril del 2012
La secretària general
Concepción Sartorio Acosta

—o—

