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resolución.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
15 días naturales contados a partir del siguiente al de la apertura de las proposiciones.
5. Otras Informaciones: El Pliego de bases se expondrá, a efectos de
reclamaciones, simultáneamente al anuncio para la presentación de proposiciones por un plazo de diez (10) días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el BOIB, en cumplimiento del Art. 188.3º de
la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes
Balears.’
Calvià, a 11 de Mayo de 2012.
EL ALCALDE, Manuel Onieva Santacreu.

—o—
Num. 9419
APROVISIONAMENT
SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ
EXPT. Nº 30/2012
RESOLUCIÓ DE L’ AJUNTAMENT DE CALVIÀ DE LICITACIÓ PER
A L’ALIENACIÓ DE CINC (5) LOTS COMPOSTOS DE LOCAL COMERCIAL AMB ESTACIONAMENT, UBICATS A SON FERRER I A LA
URBANITZACIÓ GALATZÓ DEL MUNICIPI DE CALVIÀ, MITJANÇANT
EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA A L’ALÇA AMB SOBRE TANCAT.
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
a) Organisme: Ajuntament de Calvià.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionament i
Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Calvià (Servei d’Aprovisionament i
Contractació).
2) Domicili: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3) Localitat i codi postal: Calvià, 07184.
4) Telèfon: 971.13.91.57.
5) Telefax: 971.13.91.25
6) Correu electrònic: contractacio@calvia.com
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: http://www.calvia.com
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Transcorreguts
dos mesos des de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
d) Número d’expedient: 30/2012
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Privat
b) Descripció: Alienació de cinc (5) lots compostos de local comercial
amb estacionament, ubicats a Son Ferrer i a la Urbanització Galatzó, la descripció dels quals consta en els plecs de bases.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària –
b) Procediment: Subhasta.
4. Valor estimat del contracte: set-cents desset mil quatre-cents un euros
amb vuitanta-un cèntims (717.401,81 €).
Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: Fins a les 14:00 hores del dia en el qual finalitzi el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
b) Lloc de presentació: El senyalat a l’apartat 1 de la present resolució.
c) Termini durant el qual el licitador estirà obligat a mantenir la seva oferta: 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de l’obertura de les proposicions.
6. Altres Informacions: El Plec de bases s’exposarà, a l’efecte de reclamacions, simultàniament a l’anunci per a la presentació de proposicions per un
termini de deu (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci en el BOIB, en compliment de l’Art. 188.3º de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.’
Calvià, 11 de Maig de 2012.
EL BATLE, Manuel Onieva Santacreu.
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APROVISIONAMIENTO
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
EXPTE. Nº 30/2012
RESOLUCIÓN DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ DE LICITACIÓN
PARA LA ENAJENACIÓN DE CINCO (5) LOTES COMPUESTOS DE
LOCAL COMERCIAL CON APARCAMIENTO, SITOS EN SON FERRER Y
EN LA URBANIZACIÓN GALATZO DEL MUNICIPIO DE CALVIA,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA AL ALZA CON SOBRE
CERRADO.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ajuntament de Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Aprovisionamiento
y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ajuntament de Calvià (Servicio de Aprovisionamiento y
Contratación).
2) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
4) Teléfono: 971.13.91.57.
5) Telefax: 971.13.91.25
6) Correo electrónico: contractacio@calvia.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.calvia.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Transcurridos dos meses desde la publicación este anuncio de licitación en el
BOIB.
d) Número de expediente: 30/2012
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Privado
b) Descripción: Enajenación de 5 lotes compuestos de local comercial con
aparcamiento, sitos en Son Ferrer y en la Urbanización Galatzó, cuya descripción consta en el pliego de bases.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinariab) Procedimiento: Subasta.
4. Valor estimado del contrato: setecientos diecisiete mil cuatrocientos un
euros con ochenta y un céntimos (717.401,81 €)
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día en que finalice el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOIB.
b) Lugar de presentación: El determinado en el apartado 1 de la presente
resolución.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
15 días naturales contados a partir del siguiente al de la apertura de proposiciones.
6. Otras Informaciones: El pliego de bases se expondrá, a efectos de reclamaciones, simultáneamente al anuncio para la presentación de proposiciones
por un plazo de diez (10) días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el BOIB, en cumplimiento del Art. 188.3º de la
Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes
Balears.’

Calvià, a 11 de Mayo de 2012.
EL ALCALDE, Manuel Onieva Santacreu.

—o—

Ajuntament de Campanet
Num. 9511
Atorgada l’aprovació inicial, per acord plenari de data 14 de maig / 2012,
al Pressupost General de l’Entitat per a l’exercici de 2012, les seves bases d’execució i plantilla de personal, estarà de manifest al públic en la Secretaria d’aquest Ajuntament, per un termini de 15 dies, durant el qual tota persona interes-
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sada podrà examinar-lo i presentar contra el mateix, les reclamacions i suggeriments que es considerin oportuns, d’acord amb els articles 169 del TR-LRHL
2/2004 i 20 del RD 500/1990. En el supòsit de que no es formulin reclamacions,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar nou
acord.Campanet, 15 / maig / 2012
El Batle, Joan Amengual Horrach.

—o—
Num. 9513
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió ordinària de
data 24 d’abril de 2012, va acordar l’aprovació de:
( ) Padró Fiscal corresponent a la taxa d’aigua potable, clavegueram i
cànon de sanejament, per un import total de 63784.50€ i
( ) Padró Fiscal de la Taxa de Recollida de Fems, per import de
98834.09€;
Corresponents ambdós al 1R Trimestre de l’exercici de 2012;
Els esmentats Padrons romandran exposats al públic al Departament de
Rendes i Exaccions d’aquest Ajuntament, durant un termini de quinze dies
hàbils a comptar des del següent al de la present publicació. Durant l’esmentat
període, els interessats podran interposar, contra els referits Padrons, recurs de
reposició davant la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament. Així mateix,
podran utilitzar qualsevol altre mitjà de reclamació que estimi convenient.
Cas de no produir-se reclamacions es consideraran definitivament aprovats.
Així mateix faig pública l’obertura del període voluntari de cobrament
dels Padrons anteriorment esmentats, que comprendrà el termini:
( ) Del 02/04/2012 al 02/07/2012.
Passat l’esmentat període s’incoarà la via de constrenyiment, en la qual
els deutors hauran d’abonar l’import de la quota més el 20 per cent de recàrrec
i els interessos de demora corresponents.
Campanet, 8 / maig / 2012
El Batle, Joan Amengual Horrach.

—o—
Num. 9514
Per significar que les empreses que s’esmenten, ha sol·licitat la devolució
de les fiances dipositades en aquest Ajuntament com a garantía definitiva dels
contractes que es detallen:
Àmbits de Gestió Educativa i Cultural Sl:
( ) Gestió de l’Escola Municipal de Música; Anys 2007 i 2009.
Amer E Hijos Sa:
( ) Construcció Escoleta Municipal - Centre D’educació Preescolar;
( ) Dotació De Serveis De Sanejament, Electricitat I Canalització De
Telefonia A L’escoleta Municipal De Campanet.
( ) Millora De Les Zones Comercials En El Nucli Històric De Campanet
El que se sotmet a informació pública per termini de quinze dies hàbils, a
efectes de que es puguin presentar al·legacions o reclamacions.
Campanet, 8 / maig / 2012
El Batle, Joan Amengual Horrach.

—o—

Ajuntament de Capdepera
Num. 9411
Per no haver pogut ésser efectuada la preceptiva notificació en el domicili que li apareix a l’expedient que es relaciona a continuació i que es tramita al
departament d’urbanisme d’aquest Ajuntament, pel present anunci es notifica a
l’interessat: Schulze Matthias que a l’expedient d’infracció urbanística ha estat
emesa la següent resolució:
Expedient d’infracció urbanística núm. 12/11
Data de resolució: 19 de gener de 2012

19-05-2012
Data en què es va intentar notificar: 2 de febrer de 2012
Data de reiteració de la notificació: 6 de febrer de 2012

Vist l’informe i les fotos adjuntes del zelador municipal de data 22 de
març de dos mil onze, es realitzen les obres següents al C/ S’ARBOÇAR, 21.
CALA PROVENÇALS, sense comptar amb la preceptiva llicència d’obres:
Demolició d’un forjat inclinat (teulada) i construcció d’una terrassa ( situat a la
part dreta de la façana principal). Obres a la part posterior de l’habitatge de
construcció d’una piscina i actuació a un forjat. Col·locació d’elements d’ aïllaments a la façana exterior de l’habitatge.
Vist l’article 7.3 de la Llei 10/1990, que disposa que quan la llicència d’obres s’hagi sol·licitat i obtingut mitjançant la presentació d’un projecte bàsic,
serà preceptiva, en el termini màxim de sis mesos des de la concessió d’aquella,
la presentació a l’Ajuntament del projecte d’execució ajustat a les determinacions d’aquell. L’Ajuntament disposarà d’un mes per comprovar l’adequació del
projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense
que l’Ajuntament notifiqui a l’interessat resolució en contra, es podran iniciar
les obres. Aquesta data serà la que fixarà l’inici del termini d’execució fixada en
la llicència.
vist l’article 35 de la Llei 10/1990, que disposa que el batle és competent
per iniciar, tramitar i sancionar aquests procediments.
Vist l’article 62 de la Llei 10/1990 que preveu les possibles multes en cas
de desobeir l’ordre de suspensió.
Per tot això i en virtut de les facultats que per llei se m’han conferit
Resolc
Primer.- Ordenar la SUSPENSIÓ IMMEDIATA de les obres que es duen
a terme per part de SCHULZE MATTHIAS i la prohibició dels usos a que doni
lloc per no tenir llicència
Segon.- Iniciar contra el promotor SCHULZE MATTHIAS, el constructor CONSTRUCCIONES FLORIO ZIZZO i l’arquitecte de les obres RAFAEL
DOMÍNGUEZ NUÑEZ de les obres que s’estan realitzant expedient d’infracció urbanística, i nomenar Instructor de l’expedient a Mateu Garau Flaquer
Regidor de vies i obres d’aquest Ajuntament i Secretària a Catalina Ramis
Garcia, Tècnica de l’Administració General del mateix, essent el règim d’abstenció i recusació el contemplat als articles 28 i 29 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim jurídic i del Procediment Administratiu Comú.
Tercer.- Si no es suspenguessin les obres en 48 hores es precedirà per via
d’execució forçosa, adoptant-se les mesures necessàries per a l’efectivitat de la
suspensió acordada.
Quart.- Significar als interessats que l’incompliment de l’ordre de suspensió donarà lloc a la imposició de les multes coercitives que es preveuen a
l’article 62 de la Llei 10/1990.
Cinquè.- Requerir als interessats perquè dins el termini de DOS MESOS,
comptats a partir de la notificació d’aquest Decret, sol·licitin l’oportuna llicència i significar-los que, transcorregut aquest termini sense haver-la sol·licitada o
haver-se denegat, portarà la demolició de les obres sense llicència, podent l’ajuntament executar-la subsidiàriament a costa dels responsables.
Sisè.- Que es comuniqui la present resolució a l’instructor i es notifiqui a
l’interessat i també que es doni compte al plenari Municipal a la primera sessió
ordinària que es celebri.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar, alternativament, els recursos següents:
- Recurs de reposició potestatiu davant el batle de l’ajuntament de
Capdepera en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació
de la present resolució.
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
notificació de la present resolució.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs o acció que estimeu convenient per a la defensa dels vostres interessos.
Tot el que es fa públic en compliment del disposat a l’article 59.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l’article 194 del RD
2568/86, de 28 de novembre del Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Capdepera, 4 de maig de 2012
El Batle, Rafel Fernández Mallol.

—o—
Num. 9413
Per no haver pogut ésser efectuada la preceptiva notificació en el domicili que li apareix a l’expedient que es relaciona a continuació i que es tramita al

