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a) Provisional: no
b) Definitiva: 5% del pressupost de licitació, IVA exclòs

9. Gastos de publicidad: máximo 300 euros
Palma, a 22 de agosto de 2012.
La Secretaria General.
Salvadora Ginard Martínez.

—o—
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES
Num. 16673
Anuncio de desistimiento de la licitación del contrato relativa a
la contratación de los servicios de realización de campañas de
comunicación de las acciones de promoción turística de la ATB
en los mercados nacional, inglés, alemán y ruso (exp. 29/2012)
Detectados de oficio errores en los pliegos técnicos en relación a los criterios de adjudicación establecidos en la licitación de referencia, de acuerdo con
el artículo 32 del Manual de instrucciones de contratación de la ATB, en relación con el artículo 155.3 del TRLCSP, el titular del órgano de contratación de
la ATB dictó Resolución de día 22 de agosto de 2012, en la que se acuerda el
desistimiento del contrato dejando sin efecto el anuncio de licitación publicado
en el BOIB de día 11.08.2012, con la finalidad que después de la subsanación
de los defectos advertidos, se proceda a una nueva convocatoria con idéntico
objeto.
La Resolución de desistimiento se ha publicado en el Perfil del
Contratante de la ATB.
Palma, 22 de agosto de 2012
El director gerente de la ATB
José Marcial Rodríguez Díaz

—o—

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 16690
Anunci de licitació per a la contractació del servei d’estades diürnes per a persones en situació d’exclusió social amb problemàtica afegida de salut mental, de suport a la Xarxa d’Inserció Social
de Mallorca, mitjançant procediment obert.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídicoadministratiu
c) Número d’expedient: SER 14/12
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’estades diürnes per a persones en
situació d’exclusió social amb problemàtica afegida de salut mental, de suport a
la Xarxa d’Inserció Social de Mallorca
b) Divisió per lots: si
- Lot 1: Estades diürnes zona de Palma
- Lot 2: Estades diürnes zona de Manacor
- Lot 3: Estades diürnes zona d’Inca
- Lot 4: Estades diürnes zona perifèria de Palma
c) Durada del contracte: 2 anys, des de l’1 de setembre de 2012 o en tot
cas a partir de la data de formalització del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de licitació: 321.283,67 €, IVA exclòs
5. Garanties

6. Obtenció de documentació: www.imasmallorca.com (perfil del contractant)
7. Obtenció d’informació
a) Entitat: Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
b) Domicili: C/ del General Riera, 67
c) Localitat i codi postal: Palma 07010
d) Telèfon: 971.49.88.04
e) Telefax: 971.76.16.69
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins el darrer dia de
presentació de les ofertes
8. Requisits del contractista
a) Classificació: no
b) Altres requisits: figuren al plec de clàusules administratives
9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 14 hores del 15é dia natural següent al de la
data de publicació al BOIB de l’anunci de licitació
b) Documentació a presentar: figura al plec de clàusules administratives
c) Lloc de presentació
1ªEntitat: Registre General de l’IMAS
2ªDomicili: C/ del General Riera, 67
3ªLocalitat i codi postal: Palma 07010
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos comptadors a partir de l’endemà de l’obertura de la proposició
econòmica
10. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Mallorquí d’Afers Socials (Sala d’actes)
d) Data: es comunicarà mitjançant el perfil del contractant www.imasmallorca.com
e) Hora: es comunicarà mitjançant el perfil del contractant www.imasmallorca.com
11. Despeses dels anuncis a càrrec de l’adjudicatari
12. Criteris de valoració de les ofertes:
1. Organització i execució del servei objecte del contracte: 40 punts
2. Oferta econòmica: 20 punts
3. Valoració dels professionals: 20 punts
4. Millores en el Servei: 20 punts
13. Els plecs regidors d’aquesta contractació s’exposen al públic per un
termini de DEU (10) dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que les persones interessades
puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que estimin adients.
Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte esmentat.
Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 188.3 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(BOIB núm. 186 EXT., de dia 27 de desembre de 2006).
Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs es presentessin reclamacions, es suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions
en els casos en què sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.
Palma, 24 d’agost de 2012.
La secretària delegada per substitució.
Amparo Solanes Calatayud.

—o—

Eivissa
Num. 16585
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis que presta el departament d’esports i joventut al Campament
Cala des Jondal.
Com que no s’han presentat reclamacions, objeccions i observacions
durant el termini d’exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu
l’acord plenari d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal regu-
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ladora de la taxa pels serveis que presta el departament d’esports i joventut al
Campament Cala des Jondal, el text del qual es va publicar per al coneixement
general, i en compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

A) Cal certificar quins són els components de la unitat familiar que viuen
a la mateixa casa. Això es pot fer amb un dels dos documents següents:

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PELS SERVEIS QUE PRESTA EL DEPARTAMENT D’ESPORTS I
JOVENTUT AL CAMPAMENT CALA DES JONDAL

- El llibre de família (original i còpia).
- Un certificat d’empadronament segons el padró municipal de l’ajuntament corresponent.

ARTICLE II: FET IMPOSABLE

- Documents que s’han d’aportar amb la sol·licitud d’exempció:

En el cas que la família rebi la renda mínima d’inserció, cal presentar-ne
el justificant.

Està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions o serveis
existents al Campament Cala des Jondal.

B) S’ha de justificar presentant els documents següents de cada membre
de la unitat familiar major de 18 anys:

Durant l’any es defineixen els conceptes de:
- Temporada alta: Des del dia 1 de maig al dia 15 setembre.
- Temporada baixa: des del dia 1 de gener al dia 31 de març i des del dia
15 de setembre al dia 31 de desembre.
(Durant el mes d’abril la instal·lació està tancada, ja que es realitzen tasques de manteniment i muntatge)
ARTICLE VI: QUANTIA DE LA TAXA
- ACTIVITATS ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA
A.1. Campaments d’estiu: 6 dies pensió completa.
A.2. Camp d’oci: 6 dies pensió completa.

Taxa: 107 €
Taxa: 107 €

ESTADES AL CAMPAMENT
Preus:
B.1. pernocta i esmorzar:
B.2. Dinar:
B.3. Sopar:
B.4. Estada i ús d’instal·lació:

a) Si fa feina, un dels dos documents següents:
- Si fa feina per compte d’altre, les tres darreres nòmines.
- Si fa feina per compte propi, les tres darreres declaracions trimestrals
(Mod. 130 o 131) i la darrera declaració de l’ IRPF.
b) Si no ha fet feina mai, el certificat sobre la situació de la persona interessada en els diferents règims de la Seguretat Social, que faci referència tant al
règim general com al règim específic (vida laboral). Aquesta sol·licitud es fa la
Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent.
c) Si està a l’atur però ha fet feina anteriorment:
- Si no cobra cap tipus de prestació, cal presentar el certificat sobre la
situació de la persona interessada en els distints règims de la Seguretat Social i
un certificat del SOIB en què consti que no es rep cap tipus de prestació. Se
sol·licita a l’oficina on s’està inscrit.
- Si cobra algun tipus de prestació social de l’atur, els tres darrers rebuts
de la prestació.
d) Pensionistes, discapacitats..., els tres darrers rebuts de la prestació.

3,30 €
7,50 €
7,50 €
4,20 €

Durant la temporada alta (veure Article II), no es pot contractar únicament
l’estada i ús d’instal·lació (B.4.), per motius de racionalització i optimització
dels espais i serveis.
Durant els mesos de temporada baixa (veure Article II) només es pot contractar l’estada i ús d’instal·lació (B.4.), ja que no hi ha serveis de menjador i
allotjament.
Els serveis d’allotjament i esmorzar (B.1), dinar (B.2) i sopar (B.3) sempre han de ser contractats junt amb B.4, ja que s’entén que la pernoctació i/o ús
del menjador, suposa sempre estada i ús de la instal·lació.
L’estada i ús d’instal·lació (B.4) inclou la utilització dels espais i serveis
disponibles (banys, porxo, etc.) excepte els serveis de cuina i mejador.
-ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ PER ENTITATS DE DISPACITATS I DE
MAJORS DE 65 ANYS EN TEMPORADA BAIXA
C.1. Estada per dia i usuari: Tarifa: 2,50 €
Durant els mesos de temporada baixa (veure Article II) només es pot contractar l’estada i ús d’instal·lació (B.4.), ja que no hi ha serveis de menjador i
allotjament.
ARTICLE VII: EXEMPCIONS I REDUCCIONS A LES ACTIVITATS
ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT D’ESPORTS I JOVENTUT
A. EXEMPCIONS

C) En cas que es donin altres situacions especials s’ha de presentar el certificat pertinent, com per exemple la còpia de la sentència de divorci o separació, justificant que no es rep cap pensió o ajut econòmic, informe social, certificat d’acolliment institucional o familiar, etc.
B. BONIFICACIONS
El Departament d’Esports i Joventut pot concedir reduccions del preu de
les activitats (quan la persona interessada les sol·liciti prèviament) en els casos
de mancança de recursos econòmics de la unitat familiar, d’acord amb la taula
de barems (Annex 1).
La bonificació econòmica serà gradual amb relació als ingressos que es
justifiquin i el nombre de fills (veure taula barems: Annex 1).
- Documents que s’han d’aportar amb la sol·licitud de reducció:
A) En primer lloc, cal certificar quins són els components de la unitat
familiar que viuen a la mateixa casa. Això es pot fer amb un dels dos documents
següents:
- El llibre de família (original i còpia).
- Un certificat d’empadronament segons el padró municipal de l’ajuntament corresponent.
B) En segon lloc, cal aportar els següents documents de cada membre de
la unitat familiar major de 18 anys:
a) Si fa feina, un dels dos documents següents:
- Si fa feina per compte d’altre, les tres darreres nòmines.
- Si fa feina per compte propi, les tres darreres declaracions trimestrals
(Mod. 130 o 131) i la darrera declaració de l’ IRPF.

En les activitats que organitza el Departament d’Esports i Joventut del
Consell Insular d’Eivissa, es podrà concedir una exempció del 100% de la tarifa de l’activitat quan es compleixi algun dels requisits següents:

b) Si no ha fet feina mai, el certificat sobre la situació de la persona interessada en els diferents règims de la Seguretat Social, que faci referència tant al
règim general com al règim específic (vida laboral).

a) Ser beneficiaris de la renda mínima d’inserció.
b) Tenir, la unitat familiar, ingressos que no superin el salari mínim interprofessional (641,40 € mensuals i 8.979,60 € anuals, per l’any 2011).
c) Estar en acolliment institucional (pressuposa l’absència d’ingressos).

Aquesta sol·licitud es fa a la Tresoreria General de la Seguretat Social
corresponent.
c) Si està a l’atur però ha fet feina anteriorment:
- Si no cobra cap tipus de prestació, cal presentar el certificat sobre la
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situació de pa persona interessada en els distints règims de la Seguretat Social i un certificat del SOIB en què consti que no es rep cap tipus de prestació. Se sol·licita a l’oficina on s’està inscrit.
- Si cobra algun tipus de prestació social de l’atur, els tres darrers rebuts de la prestació.
d) Pensionistes, discapacitats..., els tres darrers rebuts de la prestació.
C) En cas que es donin altres situacions especials s’ha de presentar el certificat pertinent, com per exemple la còpia de la sentència de divorci o separació,
justificant que no es rep cap pensió o ajut econòmic, informe social, certificat d’acolliment institucional o familiar, etc.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent a aquell en què s’hagi publicat al BOIB el text íntegre de la modificació en la seva redacció definitiva,
derogant els articles modificats de l’ordenança reguladora de la taxa pels serveis que presta el departament d’esports i joventut al Campament Cala des Jondal.

Annex 1
Taula de barems per a bonificacions (per unitat familiar)
Menys del salari mínim
interprofessional. Per l’any
2011: 641,40 € mensuals
(8.979,60 € anuals)

De 641,40 € a
804,08 € mensuals
(11.257,12 € anuals)

De 804,08 € a
927,61 € mensuals
(12.986,54 € anuals)

De 927,61 € a
1.007,32 € mensuals
(14.102,48 € anuals)

De 1.007,32 € a
1.087,13 € mensuals
(15.219,82 € anuals)

Més de 1.087,13 €
mensuals
(15.219,82 € anuals)

100%
100%

80%
85%

60%
65%

40%
50%

20%
30%

sense ajut
sense ajut

100%

90%

70%

60%

45%

30%

100%

100%

80%

70%

50%

40%

1 fill
2 fills
Família
Nombrosa
general
Família
Nombrosa
especial

Eivissa, 16 d’agost de 2012
El president del Consell Insular d’Eivissa
Vicent Serra Ferrer

—o—
Num. 16664
Aprovació definitiva expedient 7/2012 de modificació de crèdits – transferència.
Aprovats definitivament els expedients de modificació de crèdits- transferència- 7/2012 del Pressupost del Consell Insular d’Eivissa, de conformitat amb el
que disposa l’article 169 i en relació a l’article 179 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març a continuació es publica per capitols:
Exp.7/2012 Transferència:
CAPITOL DE BAIXA:
CAPITL II
CAPITOL IV

401.000,00€
66.000,00€

CAPITOL D’ ALTA
CAPITOL IV

467.000,00€

Eivissa, 22 d’Agost de 2012
El conseller d’Economía i Hisenda
Alex Minchiotti Fábregas

—o—

Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 16690
Anuncio de licitación para la contratación del servicio de estancias diurnas para personas en situación de exclusión social con problemas añadidos de salud mental, de apoyo a la Red de Inserción Social de Mallorca , mediante procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico - administrativo
c) Número de Expediente: SER 14/12
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicio de estancias diurnas para personas en situación de exclusión social con problemas añadidos de salud mental, de apoyo a

