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Num. 122
Notificació de requeriments de documentació relativa a expedients sobre la situació de dependència i el dret a les prestacions
del sistema
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diversos requeriments de la Direcció General de Família, Benestar
Social i Atenció a Persones en Situació Especial, de documentació relativa a
expedients sobre la situació de dependència i el dret a les prestacions del sistema, en aplicació de 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 a les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que, tant en relació amb les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència com amb les reclamacions dels drets derivats dels expedients esmentats, d’acord amb el que estableix l’article 76 de la Llei 30/1992,
les persones interessades disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors
des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació per esmenar les deficiències i aportar els documents indispensables que indiquen els requeriments.
S’adverteix que transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi aportat la documentació, es considerarà paralitzat l’expedient i, transcorreguts tres
mesos, es dictarà una resolució per la qual es declararà la caducitat del procediment i s’ordenarà l’arxivament de l’expedient, de conformitat amb el que estableix l’article 92 de la Llei 30/1992.
Per conèixer el contingut íntegre de la documentació requerida, les persones interessades, els seus representants legals o hereus legals poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma
(Mallorca), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 2 de gener de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló

Interessat/ada

643783/2008-71

Xamena Simonet Margarita
41243552K

659158/2008-28

Matos Berraquero Manuel
27939818Q

Expedient
DISC 018/2005

Empresa
PEAN, SL
(NIF 41732766 W)

CIF/NIF Treballador/a
B57260671 Juan Ferrer Femenias

Import
234,63 €

DISC 130/2005

TERESA MABEL CASTRO
(DNI 42951018 J)

X4246265 Francisca Oliver
Matheu

1.824,27 €

DISC 136/2005

ROSA MIRÓ, SL
(NIF 42982386 )

E07547250 Josefa Bonnet Soler

1.617,21 €

Palma, 02 de gener de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 158
Notificació de la resolució final del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució del
conseller de Treball i Formació de 8 de juny de 2006 per la qual
s’aprova la convocatòria per concedir ajuts i bonificacions 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
(BOIB núm. 86, de 17 de juny)
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 final del
procediment de reintegrament de les subvencions concedides per fomentar l’ocupació de 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 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, i tel. 971 17
63 00).
Expedient
Empresa
DISC 182/2006 PROIDEAL, SL
(DNI 41507837 J)

CIF/NIF
B62731864

Treballador/a
Antonio Vinent Ameller

Data del requeriment
d’esmena
28 de novembre de 2011

DISC 205/2006 Pavimentos Quimipres
Baleares, SL
(DNI 41383543 B)

B07684913

Mª Esperanza Palou .
Burguera

1278,06 €

DISC 214/2006 Eusebio Arsenio
Sanz German
(DNI 46528381 W)

17119603J

José Mª Egea Olivencia

2.259,81 €

24 de novembre de 2011

Annex
Expedient

10-01-2012

SAAD04-07/2404306/2009-61 Scarlett Joana Patricia
X0049780P

22 de novembre de 2011

Palma, 02 de gener de 2012

SAAD04-07/477603/2008-95 Sans Fortuny Javier
41104857Q

22 de novembre de 2011

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 149
Notificació de la resolució final 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 sobre el 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 final del
procediment de reintegrament de les subvencions concedides per al foment de
l’ocupació dels treballadors minusvàlids, 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 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).

Import
178,50 €

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 138
Delegació de competències del Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears en el seu President.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears s’estructura en el Ple,
el Comitè Tècnic, a la seva vegada estructurat en 6 Subcomitès, i el President/a,
d’acord amb el que preveu l’article 19 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears, desenvolupat pel Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització,
funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
(BOIB 75, de 23/05/2009), modificat pel Decret 91/2009, de 2 de setembre
(BOIB 73, de 06/09/2011).
L’experiència acumulada des de l’entrada en vigor del Decret, així com
l’objectiu de celeritat i eficàcia que el Govern de les Illes Balears vol que es desenvolupi l’activitat de la Comissió de Medi Ambient, fan aconsellable la delegació de competències del Ple en el President de la Comissió de Medi Ambient.

BOIB

Num. 4

En virtut del que s’ha exposat, a proposta del President de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears, el Ple de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2011,
ACORDA
Primer.- Delegar en el President de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, l’exercici de les competències previstes als punts d), g) a l), n), s)
i t) de l’apartat 2 de l’article 6 del Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització,
funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,
relatives a:
a) Tenir per desistit al promotor d’un projecte, pla o programa per manca
d’esmena de deficiències o aportació de documentació en el termini concedit a
l’efecte.
b) Evacuar la consulta preceptiva, prevista en la legislació bàsica estatal,
quan sigui competència de l’Administració General de l’Estat formular la declaració d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que li correspongui autoritzar, elaborar o aprovar.
c) Participar en el procediment de resolució de discrepàncies sobre la conveniència o no d’executar un projecte o sobre el contingut de la declaració d’impacte.
d) Exercir les competències en matèria de disciplina ambiental que estableix la Llei relatives a recaptar informació, fer comprovació i formular requeriment a instar la revisió d’ofici de les resolucions o acords d’autorització o
aprovació de projectes que s’adoptin sense avaluació d’impacte ambiental quan
sigui necessari o dels plans o programes subjectes a avaluació ambiental estratègica aprovats o adoptats sense seguir procediment previst a la llei, intervenir
en el procediment de caducitat i/o modificació de la declaració d’impacte,
subrogar-se a les competències sancionadores en els termes previst a la legislació vigent, requerir a l’òrgan promotor per la suspensió de l’execució d’un projecte subjecte a avaluació d’impacte ambiental sense haver-se formulat la declaració d’impacte, informar la forma i les actuacions necessàries per a la restitució de la realitat física o biològica alterada i/o la indemnització danys i perjudicis, instar l’execució forçosa de la declaració d’impacte o de l’acord de resolució de discrepàncies i informar la substitució de les multes per una prestació
ambiental substitutòria.
e) Col·laborar amb l’òrgan promotor en l’avaluació ambiental estratègica
dels plans i programes.
f) Determinar l’amplitud abast i nivell de detall de l’informe de sostenibilitat, els criteris ambientals estratègics, els indicadors dels objectius ambientals
i els principis de sostenibilitat aplicables en cada cas, així com les modalitats
d’informació i consulta, les administracions públiques afectades i el públic interessat, mitjançant els documents de referència.
g) Examinar i formular observacions als informes de sostenibilitat
ambiental.
h) Col·laborar en l’elaboració de la memòria ambiental.
i) Participar en l’execució i seguiment ambiental del pla o programa.
j) Emetre informes que, en relació a la matèria mediambiental, li sol·licitin els òrgans de Govern o els òrgans superiors de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
k) Proposar al conseller o consellera competent de Medi Ambient l’elaboració de disposicions legals i reglamentàries, especialment d’ordres que estableixin criteris tècnics i/o interpretatius per a la redacció del estudis d’impacte
ambiental dels plans o programes, així com per a la predicció i la valoració dels
seus possibles impactes, com també els acords, resolucions i mesures adients en
relació a les matèries i funcions que les són pròpies.
Segon.- No obstant la delegació, i atesa la seva importància i/o complexitat, el President podrà, en tot cas, elevar l’expedient per a l’acord del Ple.
Tercer.- El President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
donarà compte dels acords adoptats per delegació al respectiu Ple, a la seva primera sessió o a la major brevetat possible.
Quart.- La present delegació, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, s’ajustarà al que preveu l’article 13 de la Llei de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú de 1992, en
la redacció donada per la Llei 4/1999, en relació a l’article 25 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Palma, 21 de desembre de 2011
El President de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
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Num. 145
Anunci pel qual l’Institut Balear de la Natura (Ibanat) convoca
un procediment obert per a l’adquisició de 4 vehicles tot terreny
de 7 places.
1.Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
a)Organisme: Institut Balear de la Natura (Ibanat).
b)Dependència que tramet l’expedient: Àrea de Logística i Manteniment.
c)Obtenció de documentació i informació:
1)Dependència: Àrea de Contractació de l’Ibanat.
2)Domicili: Gremi Corredors, 10, primer pis (Polígon Son Rossinyol).
3)Localitat i codi postal: Palma (Mallorca). 07009.
4)Telèfon: 971 177639
5)Telefax: 971 176614
6)Correu
electrònic:
mpuigserver@ibanat.caib.es
i
lhernandez@ibanat.caib.es.
7)Perfil del contractant (http://ibanat.caib.es).
8)Data límit d’obtenció de documents i informació: la mateixa que s’assenyala per a la presentació.
d)Número d’expedient: 22/2011.
2.Objecte del contracte.
a)Tipus: Subministrament.
b)Descripció de l’objecte: Adquisició de 4 vehicles tot terreny de 7 places.
c)Divisió per lots i número/Nombre d’unitats: 4
d)Lloc d’execució/lliurament: A les instal·lacions de l’Ibanat a Inca.
e)Termini d’execució/lliurament: 60 dies hàbils.
f)Admissió de pròrroga: No.
g) Establiment d’un acord marc: —h)Sistema dinàmic d’adquisició: —i)CPV: 341132004.
3.Tramitació i procediment d’adjudicació:
a)Tramitació: Ordinària.
b)Procediment: Obert.
c) Subhasta electrònica: No.
d)Criteris d’adjudicació:
Valoració econòmica: 35 punts.
Millores tècniques: 35 punts.
Ecologia i control de qualitat: 20 punts.
Garantia: 10 punts.
4.Pressupost base de licitació.
Import net: 125.423,73. IVA 18%. Import total: 148.000,00 euros.
5.Garanties exigides. Provisional: 3.762,71 Definitiva: 5 per cent del preu
d’adjudicació exclòs l’IVA.
6.Requisits específics del contractista:
a)Classificació: ——
b)Solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional:
Veure quadres F.1 i F.2 del Plec de bases.
c)Altres requisits específics: —d)Contractes reservats: —7.Presentació de les ofertes o de sol·licituds de participació:
a)Data límit de presentació: abans de les 14 hores del 16è dia natural
següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB (si el darrer dia és dissabte o festiu, la presentació es farà el primer dia hàbil següent).
b)Modalitat de presentació: En sobres tancats.
c)Lloc de presentació:
1.Dependència: Àrea de Contractació de l’Ibanat.
2.Domicili: Gremi Corredors, 10, primer pis (Polígon Son Rossinyol).
3.Localitat i codi postal: Palma (Mallorca). 07009.
4.Adreça electrònica: —d)Nombre d’empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes
(procediment restringit): —e)Admissió de variants: Si.
f)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
8.Obertura de les ofertes:
a)Domicili: Gremi Corredors, 10, primer pis (Polígon Son Rossinyol).
b)Localitat i codi postal: Palma (Mallorca). 07009.
c)Data i hora: S’indicarà en el perfil del contractant.

