BOIB

Num. 47

Promotor: Kentucky Develops, s.l.
Assumpte: declaració d’interès general per al projecte de xarxa de mitjana tensió i centre de maniobra i mesura a la cantera ‘Els Aljubs’.
Les persones interessades podran examinar l’esmentat expedient durant el
termini de vint dies, comptadors des del següent al de la publicació d’aquest
anunci en el BOIB, a les dependències administratives del Consell Insular de
Menorca, Plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó (Menorca), i durant el mateix termini podran efectuar les al·legacions que considerin pertinents.
Maó, 15 de març de 2011
EL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT
D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Joan Marquès Coll

—o—
Num. 6755
Anunci de licitació del contracte de subministrament i
instal·lació de pantalles d’informació turística, per procediment
obert i tramitació ordinària.
El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 21/3/2011 va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques del contracte de subministrament i instal·lació de pantalles d’informació turística, per procediment obert i tramitació ordinària, el qual s’exposa al
públic per un termini de DEU (10) dies comptadors a partir del dia següent al
de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
adients.
Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte de subministrament i
instal·lació de pantalles d’informació turística, per procediment obert i tramitació ordinària, si bé s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l’esmentat plec.
Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 188 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Consell Insular de Menorca
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
c) Número d’expedient: 4301/000004.Sub/2011
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció objecte: contracte de subministrament i instal·lació de pantalles d’informació turística
b) Lloc d’execució: Maó.
c) Termini del contracte: Tres (3) mesos.
d) Pròrroga: no.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: Els especificats en la clàusula 11a del plec de
clàusules administratives que regeixen aquesta contractació, i que es resumeixen a continuació:
Criteris no avaluables mitjançant fórmules: Fins a 22 punts:
1. Prestacions del maquinari (millora) ................................ Fins a 10 punts
2. Manteniment del maquinari (millora) ........................…..Fins a 5 punts
3. Altres millores en les prestacions de les màquines .....….Fins a 5 punts
4. Consum elèctric ...........................................................….Fins a 2 punts
Criteris avaluables mitjançant fórmules: Fins a 78 punts:
5. Oferta econòmica (millora en el preu) ............................ Fins a 78 punts
4. BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT.
a) Base de licitació: cinquanta mil vuit-cents quaranta-set euros amb quaranta-sis cèntims (€.- 50.847,46) sense IVA, que podrà ser millorat a la baixa
pels licitadors.
5. GARANTIES:
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% sobre l’import d’adjudicació.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Documentació: plecs i documentació complementària.
Els documents es poden obtenir en el perfil del contractant o en el servei
de contractació.
a) Perfil del contractant: www.cime.es/contractes
b) Servei de contractació:
- Entitat: Consell Insular de Menorca
- Domicili: Pça. Biosfera, núm. 5, de Máo, o Pça. Catedral, 5, de
Ciutadella
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- Telèfon: 902 35 60 50
- Fax: 971 35 24 83
c) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el quinzè dia
natural després de la publicació d’aquest anunci al BOIB, en horari del registre
general d’entrada del CIM
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera: L’especificat a la
clàusula 12a. apartat f) del plec de clàusules administratives.
b) Acreditació de la solvència tècnica: L’especificat a la clàusula 12a.
apartat g) del plec de clàusules administratives.
8. PRESENTACIÓ D’OFERTES O DE SOL·LICITUDS DE
PARTICIPACIÓ
a) Data i hora límit de presentació: fins el quinzè dia natural després de
la publicació d’aquest anunci al BOIB, en horari del registre general d’entrada
del CIM.
b) Documentació que cal presentar: La que figura en la clàusula núm. 12
del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1r. Entitat: dependències administratives del Consell Insular de Menorca.
2n. Domicili: Plaça. Biosfera, núm. 5
3r. Localitat i codi postal: MAÓ, 07703
4t. Correus
9. OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: Mesa de contractació
b) Domicili: Plaça Biosfera, núm. 5
c) Localitat: 07703 Maó
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant (www.cime.es/contractes)
10.- ALTRES INFORMACIONS: —11. Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari, per un import màxim
de 600 euros.
12.- Portal informàtic del perfil del contractant del Consell Insular de
Menorca: www.cime.es/contractes.
Maó, 21 de març de 2011
EL PRESIDENT,
Marc Pons Pons
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Eivissa
Num. 6491
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular d’Eivissa per a posar en funcionament un servei
de valoració i el tractament a menors víctimes de delictes contra
la llibertat sexual, dins el marc del protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes
Balears.
De conformitat amb allò previst a l’art. 8 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, de 26 de
novembre, a continuació es fa públic el següent Conveni núm. 14/10:
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a
posar en funcionament un servei de valoració i el tractament a menors víctimes
de delictes contra la llibertat sexual, dins el marc del protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears.
Parts
Josefina Santiago Rodríguez, consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes
Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 101 ext., de 9 de juliol), pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en
representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en l’exercici de les atribucions que li confereixen els articles 11 © i 80.4 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Xico Tarrés Marí, president del Consell Insular d’Eivissa, en l’exercici de
les factures que li atribueix l’article 9 q de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars.

