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213 i 214 del T.M Felanitx.
Illa: Mallorca.
Dades tècniques: El recurs de l’explotació és argila. La intenció del promotor és començar l’explotació de unes 15 ha dintre de la superfície en la qual
té atorgada concessió directa d’explotació.
També contempla la futura restauració de l’espai que es pretén ara explotar i integrar-ho amb l’espai paisatgístic del voltant, segons el projecte presentat. La restauració es realitzarà amb terres i residus inerts.
La qual cosa es fa pública perquè es puguin examinar el projecte d’explotació, amb les seves dues modificacions denominades ‘Informació
Complementària Juny 2010’ i ‘Informació Complementària Agost 2010’, l’estudi d’impacte ambiental i el projecte de restauració de la pedrera assenyalada.
- La Direcció General d’Indústria, situada a Palma, carrer Bastió d’en
Sanoguera, 2, 3ª planta.
I perquè s’hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions, per exemplar duplicat, que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptador a partir de l’endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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En aquest cas la multa s’ha de fer efectiva dins el període voluntari de
pagament (article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària),
amb aquests terminis:
·Les resolucions notificades o, si és el cas, publicades entre dia 1 i dia 15:
fins dia 20 del mes següent, o l’hàbil immediatament posterior.
·Les resolucions notificades o, si és el cas, publicades entre dia 16 i el
darrer dia del mes: fins dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
posterior.
Si el darrer dia dels anteriors terminis és inhàbil, el termini finalitza el dia
hàbil immediatament posterior. El Decret 88/2009, de 18 de desembre (BOIB
189, de 29 de desembre), fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2010, a
l’efecte del còmput de terminis administratius.
L’ingrés de l’import de la multa haurà d’efectuar-se a nom de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Conselleria d’Innovació, Interior i Justicia, a
qualsevol de las oficines bancàries de Sa Nostra, La Caixa, Banca March, Banco
de Crédito Balear o Banco Bilbao Vizcaya, mitjançant el document d’ingrés
corresponent, que teniu a l’abast en el Servei de Joc (Francesc Salvà, s/n, edifici Es Pinaret; Es Pont d’Inca, Marratxí). En disposar del justificant de pagament
s’haurà de fer arribar al Servei de Joc a fi d’incloure’l en l’expedient corresponent i posar fi al procediment sancionador, la qual cosa també podreu fer a través de les dependències d’aquesta Conselleria a l’illa d’Eivissa (Av. d’Espanya,
49-Eivissa) i a l’illa de Menorca (Bisbe Gonyalons, 20-Maó).
Marratxí, 25 d’agost de 2010

Palma, 23 d’agost de 2010

El director general d’Interior
Sebastià Amengual Coll

Guillem Fullana Daviu
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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 19387
Notificació de Resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de joc JC0065/2009.
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de la resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de joc
i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva recepció per la persona interessada, 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, pel present anunci, es posa en coneixement
de la persona que s’indica a continuació, que la Direcció General d’Interior, ha
dictat resolució de finalització del procediment sancionador per infracció comesa en matèria de joc.
Núm. Exp: JC0065/2009
Expedientat: Serton Balear, SL (B-07.922.834)
Article i norma infringida: art. 3.e) Llei 34/1987, de 26 de desembre,
sobre potestat sancionadora de l’Administració Pública en matèria de jocs de
sort, envit o atzar
Sanció: 800 €
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs d’alçada davant la Hble. Consellera d’Innovació, Interior i
Justícia en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació
del present anunci. El termini màxim que té la Administració per dictar i notificar la resolució de l’esmentat recurs és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictar resolució, s’entendrà desestimat per silenci administratiu d’acord amb els articles 51. b) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
balears, en relació amb l’article 115.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i
queda oberta la via contenciosa administrativa per tal d’interposar el corresponent recurs davant el Jutjat del Contenciós administratiu, d’acord amb els articles 8.2.b) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa. Tot això, sens perjudici que la persona interessada
pugui exercir qualsevol altre recurs o acció que consideri adients.
Transcorregut el termini per interposar el recurs d’alçada sense haver-ho
fet, la resolució sancionadora esdevé ferma amb caràcter general i, per tant, executiva, d’acord amb els art. 115.1 in fine i 138.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre. En aquest cas la multa s’ha de fer efectiva dins el període voluntari
de pagament ( article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària), amb aquests terminis:

Num. 19646
Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte
d’un servei de vigilància i seguretat dels edificis de l’Agència
Tributària de les Illes Balears
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Agència Tributària de les Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient:
Economicofinancera i de Recursos Humans.
c) Número d’expedient: CONTR 7159/2010

Àrea

Jurídica,

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció del contracte: Tasques de vigilància i seguretat dels edificis
de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
c) Lloc d’execució: Edificis situats al carrer Can Troncoso núm. 1 i plaça
Cuadrado núm. 1 (baixos), de Palma, tots ells de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
d) Termini d’execució: Des de l’1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2011.
3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
a) Import total (IVA inclòs): 76.700,00 euros.
Any 2010: 0,00 euros
Any 2011:
Import IVA exclòs: 65.000,00 euros.
Import IVA: 11.700,00 euros.
5. GARANTIES:
a) Provisional: 1.950,00 € (3% del pressupost de licitació, IVA exclòs).
b) Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Agència Tributària de les Illes Balears.
b) Domicili: Carrer Can Troncoso, 1.
c) Localitat: Palma.
d) Telèfon: 971 78 43 49.
e) Telefax: 971 78 43 24.
f) Plataforma de contractació: http://www.atib.es
Perfil del contractant: Agència Tributària de les Illes Balears
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7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ/PONDERACIÓ:
a) Oferta econòmica: 50%
b) Pla de vigilància i millores tècniques: 20%
c) Oferta serveis extraordinaris: 10%
d) Bossa hores sense cost: 10%
e) Capacitat substitució: 5%
f) Millores sobre fórmula de revisió de preus: 5%
8. PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data límit de presentació: Fins a les 14.00 hores del 16è dia natural
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present anunci al BOIB.
Si el darrer dia fos dissabte o festiu, s’estarà a l’immediat dia laborable posterior. (Si les proposicions fossin enviades per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan
de contractació mitjançat fax o telegrama, el mateix dia, la tramesa de l’oferta).
b) Documentació que s’ha de presentar:
La detallada en la clàusula 14, d’acord amb la clàusula 13, del plec de
clàusules administratives particulars:
Sobre núm. 1 ‘Documentació administrativa’.
Sobre núm. 2 ‘Proposició econòmica’.
Sobre núm. 3 ‘Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules’.
Sobre núm. 4 ‘Proposició tècnica relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules’.
c) Lloc de presentació: Servei Jurídic de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
d) Domicili: Carrer Can Troncoso, 1, 2on pis, porta 205, de Palma.
e) Localitat: Palma 07001.
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Administración Especial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Fundamentos de derecho
1.Art. 81 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la
comunidad autónoma de las Illes Balears.
2.Artículo 35 y 37 del Decreto 27/1994, de 11 de marzo, por el cuál se
aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
3.La base 17 de las bases generales que han de regir los procesos selectivos para cubrir las plazas vacantes de personal funcionario previstas en la oferta pública de ocupación de la Administración de la comunidad autónoma de las
Illes Balears para 2008, aprobadas por la Resolución de la Consejera de Interior
de 19 de noviembre de 2008 (BOIB núm. 167, de 29 de noviembre).
4.Las bases 12 y 13 de las bases específicas reguladoras de las pruebas
selectivas para cubrir plazas de estabilidad de la ocupación del cuerpo facultativo superior, escala científica, especialidad biología de la Administración
Especial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobadas por la
Resolución de 5 de febrero de 2009 (BOIB núm. 28, de 21 de febrero).
5.El Decreto 18/2010, de 4 de junio, del presidente de las Illes Balears,
por el cuál se determina la composición del Gobierno y se modifica el Decreto
10/2010, de 9 de marzo, por el cuál se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la comunidad
autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 84, de 5 de junio de 2010).
6.El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2010 mediante el
cual se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario y laboral de la Administración de la comunidad
autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 105 EXT. De 14 de julio).
Por todo ello, dicto la siguiente

9. OBERTURA D’OFERTES:
a) Entitat: Agència Tributària de les Illes Balears.
b) Domicili: Carrer Can Troncoso, 1.
c) Localitat: Palma 07001.
d) Data: S’avisarà oportunament per fax i per telèfon.
10. DESPESES DE L’ANUNCI:
Seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

Resolución
1. Nombrar funcionarios de carrera del cuerpo facultativo superior, escala científica, especialidad biología de la Administración Especial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, por el turno de estabilidad de la ocupación, a
las personas siguientes:
DNI

Apellidos, nombre

Posición

Palma, 3 de setembre de 2010
La directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Maria Antònia Truyols Martí

2210798
43004449
43118365
43075988

VALENCIA CRUZ, JOSE MARIA
SANTIESTEBAN CORRAL, ERNESTO MIG
MASSOT CALAFAT, MARIA
RAMOS TORRENS, IVAN ALEJANDRO

1
2
3
4
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Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INTERIOR Y
JUSTICIA
Num. 19523
Resolución de la Consejera de Innovación, Interior y Justicia de
30 de agosto de 2010 por la cuál se nombran funcionarios de
carrera del cuerpo facultativo superior, escala científica, especialidad biología de la Administración Especial de la comunidad
autónoma de las Illes Balears a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para cubrir plazas de estabilidad de la ocupación, convocadas por la Resolución de 5 de febrero de 2009
(BOIB núm. 28, de 21 de febrero) y se les adjudica un puesto
Antecedentes
1.Mediante la Resolución de 21 de junio de 2010 (BOIB núm. 98, de 1 de
julio) se publicaron las listas de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceder al cuerpo facultativo superior, escala científica, especialidad
biología de la Administración Especial de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, por el turno de estabilidad de la ocupación, convocadas por la
Resolución de 5 de febrero de 2009 (BOIB núm. 28, de 21 de febrero), y se
publica la lista de los puestos vacantes ofertados a los efectos de adjudicación.
2.Una vez que los aspirantes aprobados han presentado los documentos y
la solicitud de destino, han de ser nombrados funcionarios de carrera del cuerpo facultativo superior, escala científica, especialidad biología de la

2.Adjudicar los puestos de trabajo, de acuerdo con lo indicado en el
Anexo de esta Resolución, a cada una de los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para cubrir plazas de estabilidad de la ocupación del cuerpo
facultativo superior, escala científica, especialidad biología de la
Administración Especial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, después de haber presentado la documentación pertinente, y de acuerdo con la petición efectuada por las personas interesadas y con la puntuación obtenida en las
pruebas selectivas.
La adjudicación de los puestos se ha de hacer según el orden final de prelación de las personas aprobadas por cada una de las islas, de acuerdo con la
petición de destino y a la vista de los puestos vacantes que se ofrecen.
3.A raíz de la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario y laboral de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobada por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de las Illes Balears, de día 2 de julio de 2010, como consecuencia de
la reestructuración orgánica de las consejerías, se ha visto afectado uno de los
puestos vacantes que se ofrecen a los aspirantes que han superado las pruebas
selectivas citadas.
El puesto de trabajo afectado y las correspondientes modificaciones, que
aparecen detalladas en el anexo de esta Resolución, es el siguiente:
-Código F01670154 (destino: Palma) de la extinta Consejería de
Agricultura y Pesca, pasa a ser adscrito a la Consejería de Presidencia
(Dirección General de Coordinación y Traspasos de Agricultura y Pesca).
4.Una vez superadas las pruebas selectivas y efectuado el nombramiento,
para adquirir la condición de funcionario de carrera se ha de efectuar el juramento o promesa de acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el ordenamiento vigente, y tomar
posesión en el plazo reglamentario.

