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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM

Núm. 19319
Notificacions d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes sanitàries.

 Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localizats els destinataris, es
notifica, mitjançant aquest edicte,  les persones que es relacionen a continuació,
en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat expedient sancionador
per acord del director general de Sanitat, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, en virtut del que disposa  l’article 1 del Decret 100/1993, de 2
de setembre, de la CAIB.  A l’esmentat acord s’ha designat l’instructor que firma
aquesta notificació.

L’expedient es troba a la seva disposició en la Unitat de Sancions,  de la
Conselleria de Sanitat i Consum, ubicada a La Rambla dels Ducs de Palma de
Mallorca, núm. 18, 4ª planta, d’aquesta ciutat, tot fent-los a saber que disposen
d’un termini de quinze dies hàbils per al.legar tot el que considerin convenient
per a la seva defensa.

Expedient núm.: SA112/2001
Expedientat: CELLER SOL NAIXENT, S.L.
Instructora: Mª del Carmen Seguí

Palma,  24 de setembre de 2001

El director general de Sanitat
Josep M.  Pomar Reynés

— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 19154
Anunci de licitació del contracte de gestió de serveis públics,
modalitat concessió, del sistema integrat d’emergències 112 de les
Illes Balears.

1.-  Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Conselleria d’Interior.
b)Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General Tècnica. Unitat

Administrativa de Contractació.

2.-   Objecte del contracte.
a)Descripció de l’objecte: Gestió del sistema integrat d’emergències 112

de les Illes Balears.
b) Lloc d’execució: Palma de Mallorca. Illes Balears.
c) Termini d’execució: Des d’1 de gener de 2002 a 31 de desembre de 2009.
d) L’execució del contracte NO compren  l’execució d’obres.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària
b)  Procediment:Obert.
c)  Forma: Concurs

4.- Pressupost base de licitació.
Import total:  3.689.838.958 PTA. (Tres mil sis-cents vuitanta nou milions

vuit-centes trenta-vuit mil nou-centes cinquanta-vuit pessetes) (22.176.378’77
Euros)

5.- Garanties.
Provisional: 73.796.779 pta. ( 443.527,57 euros).
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

6.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Conselleria d’Interior. Secretaria General Tècnica. Unitat Ad-

ministrativa de Contractació.
b) Adreça: C/Francesc Salvà, s/n. Centre “Es Pinaret”.
c) Localitat i codi postal: Pont d’Inca. Marratxí. 07009.
d) Telèfon: 971-176401.
e) Telefax:  971-177474.

7.- Requisits específics del contractista.
a) Classificació: No s’exigeix.
-Solvència econòmica financera: punts a); b); y c) de l’article 16 del RDL

2/2000, de 16 de juny.
-Solvència tècnica professional: punts a); b); c); d) y f) de l’article    19 del

RDL 2/2000 de 16 de juny.

8) Presentació d’ofertes.

a)Data límit: A las 14 hores del dia 12 de novembre de 2001.
b)Documentació  que contindrà les ofertes: L’assenyalada en el plec de

clàusules administratives particulars.
c)Lloc:
1.- Entitat: Conselleria d’Interior.
2.-Acreça: C/Francesc Salvà, s/n. Centro “Es Pinaret”.
3.- Localitat i codi postal: PONT D’INCA. MARRATXÍ. 07009.
a) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l’oferta: 3

mesos.

9.- Obertura de les ofertes: Serà comunicada oportunament en el resguard
de presentació de pliques.

10.- Despeses dels anuncis: Aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

Marratxí,  20 de setembre de 2001

La Secretària General Tècnica
Begoña Morey Aguirre

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Núm. 19257
Corrección de los errores detectados en el Decreto legislativo 112/
2001, de 7 de septiembre, por el cual se aprueba el texto refundido
de la Ley de consejos escolares de les Illes Balears

En fecha 18 de septiembre de 2001 (BOIB núm. 12) se publicó el Decreto
Legislativo 112/2001, de 7 de septiembre, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley de consejos escolares de les Illes Balears.

En el mencionado Decreto Legislativo se han detectado errores, que se
rectifican de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Corrección de errores:

Único. En el enunciado de la disposición,

Donde dice: «Decreto Legislativo 112/2001, de 7 de septiembre, por el cual
se aprueba la Ley de consejos escolares de les Illes Balears»

Debe decir: «Decreto Legislativo 112/2001, de 7 de septiembre, por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de consejos escolares de les Illes Balears»

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Damià Pons i Pons

Palma, a 24 de septiembre de 2001

— o —-


