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3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de licitació.
Import total IVA exclòs: 172.034 €
Import IVA: 30.966 €
Import total amb IVA: 203.000,- €
5. Garanties.
Provisional: No procedeix
Definitiva: 5% del import de adjudicació. (IVA exclòs)
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Agencia de Turisme de les Illes Balears (ATB)
b) Domicili: Montenegro, 5
c) Localitat i codi postal: Palma 07012
d) Telèfon: 971 176189
e) Fax: 971 723545
f) Horari obtenció documentació: de 9 a 14 hores.
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: la mateixa que
s’assenyala per a la presentació.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: grup M, subgrupo 6, categoria B
b) Altres requisits: els establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars, el plecs tècnics.

15-07-2010

Sanció : 9.000,00€
Data resol: 24-05-10
També es comunica que contra les esmentades resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant
l’Honorable senyora consellera de Treball i Formació en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la publicació, sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.L’import de la sanció es farà efectiu dins el període voluntari establert
al Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:
a)les notificades 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 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’efectuarà a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Turisme i Treball, amb el document unificat d’ingrés que es troba a la seva disposició a la Secció de Sancions
de la Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria, 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 y
Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, es procedirà a l’exacció de l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament General de
Recaptació.
Palma, 29 de juny de 2010

8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit: abans de les 14:00 hores del 47 dia natural des de l’envio de
l’anunci al DOUE; dia 9 d’agost de 2010
b) Documentació a presentar: veure plecs de clàusules administratives
particulars i tècnics
c) Lloc:
Entitat: Agencia de Turisme de les Illes Balears (ATB)
Domicili: Montenegro, 5
Localitat i codi postal: Palma 07012
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: l’establert al LCSP
e) Admissió de variants: en els termes establerts en el Plecs de clàusules
administratives particulars.
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Agencia de Turismo de les Illes Balears
b) Domicili: Carrer Montenegro, 5
c) Localitat: Palma, 07012
d) Data i hora: s’indicarà oportunament via fax.
10. Altres informacions: Els licitadors han de concursar pel conjunt del
tipus de servei detallats en el Plec de prescripcions tècniques. No s’admetran
propostes limitadores a un grup o a alguns dels serveis tipus.

La directora general de Salut Laboral
Paula Liñán Ruiz

—o—
CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 15630
Procediment per a la contractació d’ un estudi de les empreses
públiques CAIB PATRIMONI SA, IBAVI i IBISEC, per constituir una nova entitat que les integri.
1.- Entitat contractant: Institut Balear de l’Habitatge, IBAVI.
2.- Objecte del contracte:
a) Realització d’ un estudi de les empreses CAIB PATRIMONI SA, IBAVI
i IBISEC per constituir una nova entitat que les integri.
c) Termini d’execució estimat: 4 mesos.
3.- Tramitació, procediment d’adjudicació:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Restringit

11.- Despeses anuncis: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Palma, 22 de juny de 2010
Directora de l’ATB
Mar Guerrero Busquets

—o—
Num. 15689
Notificació de resolucions en expedients sancionadors per
infracció a la normativa laboral instruïts a la Direcció General
de Salut Laboral
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE del 27) modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14) i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació,
que s’han dictat resolucions en els expedients sancionadors que també s’indiquen.
Exp.: 46/10
Empresa: Jardinerias y Forestaciones Mallorquinas, SLU

4.- Pressupost: el pressupost màxim de contracta es fixa en 90.000 €, IVA
exclòs..
5.- Obtenció de documentació:
a) La documentació necessària per concursar, consistent en el plec de
bases que regeix el procediment, estarà a disposició dels interessats en el Perfil
del contractant de l’ IBAVI: www.ibavi.es .
b) També es podrà recollir fins el darrer dia de presentació d’ofertes en les
oficines de l’ IBAVI en Palma, carrer Manuel Azaña, núm. 9, baixos, tf.
971784994.
6.- Requisits del contractista: els establerts al plec de bases.
7.- Presentació de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: el dia 23 de juliol de 2010 a les 14,00 hores.
b) Documentació a presentar: l’establerta al plec de bases a la clàusula 11.
c) Lloc de presentació de sol.licituds: IBAVI, carrer Manuel Azaña,
núm.9, bxs. Palma.
El cost dels anuncis derivats d’aquesta licitació anirà a càrrec de l’adjudicatari.
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Palma, 5 de juliol de 2010
Catalina Cladera Crespí
La directora gerent

—o—
Num. 15660
Informació pública de la modificació dels criteris d’admissió de sol·licituds per a l’adjudicació dels habitatges vacants de la promoció de 20 H
Fornalutx, en règim de compravenda.
La Comissió Executiva de l’Institut Balear de l’Habitatge en sessió celebrada el dia 2 de juliol de 2010 va acordar la modificació dels criteris d’admissió de
les sol·licituds per a l’adjudicació dels habitatges vacants corresponents a la promoció de 20 H Fornalutx, en règim de compravenda, de conformitat amb les
següents taules d’ingressos mínims y màxims:
Ingressos exigits:
Tenir uns ingressos mínims de la unitat familiar ponderats acreditats segons els criteris de l’IRPF del exercici fiscal 2009 en còmput anual d’acord amb la
taula adjunta (2,2 IPREM 2009):
IPREM 2009 D32/2009
Import Ingressos
Nº Perceptors
1
1
1
2
2

Iprem
Nº De Memres De L’ Unitat Familiar
1
2
3 O Més
2
3 O Més

2,2
Coeficient Corrector
1
1
1
1
1

Coeficient Caib
0,900
0,850
0,750
0,800
0,700

7.381,33
16.238,93
Ingressos Mínims
18.043,25
19.104,62
21.651,90
20.298,66
23.198,47

Tenir uns ingressos de la unitat familiar ponderats iguals o inferiors en còmput anual segons els criteris de l’IRPF de l’exercici fiscal 2009 d’acord amb allò
que es preveu en la taula següent (5,5 IPREM 2009):
IPREM 2009 D32/2009
Import Ingressos
Nº Perceptors
1
1
1
2
2

Iprem
Nº De Memres De L’ Unitat Familiar
1
2
3 O Més
2
3 O Més

5,5
Coeficient Corrector
1
1
1
1
1

Coeficient Caib
0,900
0,850
0,750
0,800
0,700

7.381,33
40.597,32
Ingressos Màxims
45.108,13
47.761,55
54.129,75
50.746,64
57.996,16

La modificació de l’expedient de selecció de sol·licitants es publicarà al BOIB i al tauler d’anuncis de l’IBAVI
Palma, 2 de juliol de 2010
Catalina Cladera Crespí
Directora Gerent

—o—
Num. 15570
Adjudicataris d’un dels habitatges de la promoció 128 H. Part Forana-Inca
Intentada i no practicada la notificació als interessats, conforme allò que disposa l’article 59 de la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant el present edicte es fa saber als interessats que han resultat adjudicataris d’un dels habitatges de la
promoció 128 H. Part Forana-Inca en règim d’arrendament i arrendament amb opció de compra, se’ls requereix perquè en el termini de quinze dies naturals compareguin a l’oficina de l’IBAVI situada a Palma al carrer Manuel Azaña nº 9, baixos als efectes d’acceptar l’habitatge que els hi pugui haver correspost.
En cas de no comparèixer transcorregut aquest termini s’entendrà que renuncien a l’habitatge i aquest Institut el podrà oferir al següent sol·licitant de la llista d’admesos.
Relació D’interessats:
Maria de la Cruz Rodríguez Reyes amb NIF núm. 30430726R
Palma, 1 de juliol de 2010
Catalina Cladera Crespí
Directora gerent

—o—
Num. 15593
Notificació relativa al requeriment d’esmena de deficiències relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. Ross A.
Wombwell pels danys soferts per l’embarcació ‘VANESSA’ al Port de Sant Antoni de Portmany en 6 de març de 2009.
Exp.: PGD/SAP-57/09-RP.
Per no haver estat trobat/ades al/s seu/s domicili/s i per donar compliment a allò que preveu 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, es notifica als interessats que el vicepresident de Ports de les Illes Balears ha dic-

