BOIB

Num. 9179
Notificació de la resolució d’obertura del tràmit d’audiència del
procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució del conseller de Treball i Formació de 15
d’abril de 2010 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir
ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat que estableix el capítol II del Reial decret 1451/1983, d’11
de maig
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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’obertura del tràmit d’audiència del procediment de reintegrament de les subvencions
concedides per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, en
relació amb els expedients que s’indiquen més avall, per tal que en el termini de
deu dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el
BOIB, formulin les al·legacions i presentin els documents i els justificants que
considerin oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça
de Son Castelló, 1, 07009 Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
Empresa
CIF/NIF Trabajador/a
Importe
DISC 79/2010 Jose Garrido Delgado 42981350P Vicenta Navarro Bauzon 3.214,80 €
(DNI 46521925D)

Palma, 3 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 9181
Notificació de la resolució d’inici del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució del
conseller de Treball i Formació, de 28 de juny de 2005, per la
qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts i subvencions
sobre foment de l’ocupació dels treballadors minusvàlids que
estableix el capítol II del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig
(BOIB núm. 107, de 19 de juliol)
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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’inici del
procediment de reintegrament de les subvencions concedides per al foment de
l’ocupació de les persones amb discapacitat, en relació amb els expedients que
s’indiquen més avall, per tal que en el termini de deu dies, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, formulin les al·legacions
i presentin els documents i els justificants que considerin oportuns davant la
Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça de Son Castelló, 1, 07009, de
Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
Empresa
DISC 197/2005 Hoteles
Santa Ponsa, SA

CIF/NIF
A07029218

Treballador/a
Antonio Sans Martínez
(DNI 43161766N)

15-05-2012

Num. 69

Import
401,19 €

Palma, 3 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 9182
Notificacions de resolucions relatives a expedients sancionadors
per infracció de la normativa de prevenció de riscs laborals instruïts a la Direcció General de Treball i Salut Laboral
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, i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els
destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que s’indiquen
a continuació que s’ha dictat una resolució en relació amb l’expedient sancionador, que també s’indica:

Exp.
DGTSL 61/2012 SL

Empresa
Fernando Bosia

25
Sanció €
2.046,00

Data Resol
12-04-12

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 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 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 una demanda davant els jutjats de
l’ordre social en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 69 de
la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient en
la defensa dels seus interessos.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.L’import de la sanció s’ha de fer efectiu dins el període voluntari que
estableix el Reglament general de recaptació dins els terminis següents:
a) Les notificades fetes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
notificació fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
b) Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
data de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’ha d’efectuar a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb el document unificat d’ingrés que hi ha a disposició de les persones interessades a la Secció de Sancions de la Direcció General
de Treball i Salut Laboral, a qualsevol de les entitats bancàries següents: ‘Sa
Nostra’ Caixa de Balears, ‘La Caixa’ Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
Banc de Crèdit Balear, Banca March i Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, s’exigirà l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament general de recaptació.
Palma, 8 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 8889
Anunci de formalització del contracte de servei per al desenvolupament del programa UVAI per a alumnes amb trastorn de l’espectre autista
1.- Entitat adjudicadora.
Òrgan de contractació: Conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació.
Exp.: CONTR 2011 10111.
2.- Objecte del contracte.
Tipus del contracte: serveis.
Descripció de l’objecte: servei per al desenvolupament del programa
UVAI per a alumnes amb trastorn de l’espectre autista
Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
núm. 5, de 12 de gener de 2012.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació.
Criteris de valoració de les ofertes : veure quadre de criteris d’adjudicació
del contracte del Plec de clàusules administratives particulars.
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost màxim total (IVA exclòs): 207.953,01€.
IVA: 37.431,54 €.
TOTAL (IVA inclòs): 245.384,55 €.
5.- Formalització.
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BOIB

Num. 69

Data: 27 d’abril de 2012
Contractista: Asociación de Padres de Niños Autistas de Baleares
(APNAB)
NIF: G-07061682
Nacionalitat: espanyola.
Preu del contracte, sense IVA: 207.953,01 €.
IVA: 0,00 €.
Preu del contracte, IVA inclòs: 207.953,01 €.
Palma, 30 d’abril de 2012
La secretària general
Salvadora Ginard Martínez

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 9051
Anunci de licitació del contracte del servei de vigilància i seguretat en els centres socioeducatius Es Pinaret i Es Fusteret.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
b) Domicili: C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (07141 Marratxí)
c) Telèfon: 971 78 42 65
d) Fax: 971 78 42 63
e) Dependència que tramita l’expedient: Gerència
f) Número d’expedient: 01/2012
g)Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.plataformadecontractacio.caib.es
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte del contracte: prestació dels serveis de vigilància i seguretat al Centre Socioeducatiu Es Pinaret i al Centre Socioeducatiu Es
Fusteret.
b) Llocs d’execució: Centre Socioeducatiu Es Pinaret (c/ de Francesc
Salvà, s/n, 07141 Marratxí), Centre Socioeducatiu Es Fusteret (c/ de Gabriel
Llabrés, 16, 07007 Palma).
c) Termini d’execució: 24 mesos des de la formalització del contracte
d) Admissió de pròrrogues: si
e) CPV (referència de nomenclatura): 797130004
3. Requisits mínims de solvència del contractista:
Classificació: Grup M – Subgrup 2 – Categoria D, tipus d’activitat
Seguretat, custòdia i protecció
Documentació per acreditar la solvència econòmica i tècnica d’empreses
no espanyoles d’estats membres de la UE: vegeu l’apartat F.4 del quadre de
característiques del contracte del Plec de Clàusules Particulars

15-05-2012

a la presentació
f) Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.plataformadecontractacio.caib.es
8. Presentació d’ofertes i de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: Quinze dies naturals comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (si
el darrer dia és dissabte o dia festiu, les ofertes s’han de presentar el primer dia
hàbil següent). 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, a través dels mitjans que
es detallen a la lletra I del Plec de clàusules particulars.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que especifica el plec de condicions
c) Lloc de presentació: Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel- C/
Francesc Salvà i Pizà, s/n, 07141 Marratxí.
d) Hora límit: 14:00 hores.
e) Admissibilitat de variants: no se admeten.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
b) Adreça: c/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (07141 Marratxí).
c) Data i hora: s’avisarà oportunament per fax o telèfon.
10. Despeses dels anuncis
Són a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de 600,00 euros.
Marratxí, 9 de maig de 2012.
Gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel,
Apol·lònia Isabel Socias Socias.

—o—
Num. 9228
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, 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, a les
persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.
Expedient núm
SA. 219/2011

Palma, 3 de maig de 2012

4. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris de valoració de les ofertes i ponderació:
- Oferta econòmica: 80%
- Borsa d’hores extres gratuïtes : 20%
5. Pressupost base de licitació:
Import amb l’IVA exclòs: 1.233.540,00 €
18 % IVA:
222.037,20 €
Total:
1.455.577,20 €
6. Garantia provisional
a) Import: 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs): 37.006,20 €
b) Forma de prestar-se la garantia : En qualsevol de les formes previstes
en l’article 96 del TRLCSP
c) Òrgan on dipositar la garantía: Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
7. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
b) Domicili: c/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (07141 Marratxí)
c) Telèfon: 971 78 42 65 (extensió 84265)
d) Fax: 971 78 42 63
e) Data límit per obtenir els documents i la informació: l’assenyalada per

Expedientat
Toodaing New, SL

La instructora
Ana Maturana

—o—
Num. 9231
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, 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, a les
persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.
Expedient núm
SA. 183/2011

Expedientat
Lin Shuhong

