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BOIB

Num. 36

Govern Local d’aquest Ajuntament, per la seva aprovació, si procedeix, i s’expedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de la persona que ho
sol.licita, en cas d’ésser aprovat per la Junta de Govern Local.

10-03-2011

Ajuntament de Santanyí
Num. 4229
ANUNCI DE LICITACIÓ

Santa Eugènia , 25 de febrer de 2011
El Batle, Guillem Crespí Sastre

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santanyí.

—o—
Num. 4383
Juan Roca Sureda, amb D.N.I. 42.942.449Q, ha sol.licitat, davant aquesta Batlia, autorització per canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura
senyalada amb el núm. 130, nínxol 11 del cementiri municipal, la qual figura,
actualment, a nom de Jerónima Sureda Bibiloni.
S’ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició pública durant un període de quinze (15) dies a partir del següent al de la publicació
d’aquest anunci en el B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin dret
sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. Havent passat el termini sense que s’hagin presentat reclamacions sobre l’esmentada sol.licitud de
canvi de titularitat de la citada sepultura, s’eleverà l’expedient a la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament, per la seva aprovació, si procedeix, i s’expedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de la persona que ho
sol.licita, en cas d’ésser aprovat per la Junta de Govern Local.
Santa Eugènia, 25 de febrer de 2011
El Batle, Guillem Crespí Sastre

—o—
Num. 4888
Ha estat elevada a definitiva, en virtut de la presumpció de l’article 150.1
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’aprovació de l’expte. 14/2010 de modificació de crèdits en el Pressupost de la
Corporació, que ofereix el següent resum per capítols.
Cap
1
2
3
4
6
9
Total

Consignació
468.441,07
477.296,69
9.108,00
84.845,79
411.535,87
49.114,72
1.500.342,14

Altes
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

Baixes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
468.441,07
478.296,69
9.108,00
84.845,79
411.535,87
49.114,72
1.501.342,14

El que és fa públic en compliment del dispost a l’article 150.3 de la Llei
39/88 i en el seu cas, als efectes de contenciòs-administratiu davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Balears, el qual no es suspendrà per si sol l’aplicació de les modificacions de crèdit.
Santa Eugènia, 3 de març de 2011 El Batle, Guillem Crespí Sastre

—o—
Num. 4890
Ha estat elevada a definitiva, en virtut de la presumpció de l’article 150.1
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’aprovació de l’expte. 13/2010 de modificació de crèdits en el Pressupost de la
Corporació, que ofereix el següent resum per capítols.
Cap
1
2
3
4
6
9
Total

Consignació
468.441,07
450.296,69
9.108,00
84.845,79
411.535,87
49.114,72
1.473.342,14

Altes
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00

Baixes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
468.441,07
477.296,69
9.108,00
84.845,79
411.535,87
49.114,72
1.500.342,14

El que és fa públic en compliment del dispost a l’article 150.3 de la Llei
39/88 i en el seu cas, als efectes de contenciòs-administratiu davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Balears, el qual no es suspendrà per si sol l’aplicació de les modificacions de crèdit.
Santa Eugènia, 3 de març de 2011
El Batle, Guillem Crespí Sastre

—o—

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: concessió de l’ús privatiu per a la seva explotació de la zona esportiva de Portopetro del terme municipal de Santanyí.
b) Lloc d’execució: terrenys d’una superfície aproximada de 5.260,00
metres quadrats, i es troba al carrer de sa Punta Mitjana de Portopetro.
c) Termini de la concessió: 10 anys
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de la licitació: s’estableix, en concepte de cànon a favor
de l’Ajuntament i millorable a l’alça, la quantitat de 2.000,00 euros anuals.
5. Garanties.
Provisional: 1.500,00 euros.
Definitiva: 78.913,75 euros.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Santanyí, secció contractació.
b) Adreça: Plaça Major, 12
c) Localitat: Santanyí.
d) Telèfon: 971 65 30 02
e) Telefax: 971 16 30 07
f) Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: la mateixa
que s’assenyala per a la presentació d’ofertes.
7. Requisits específics dels contractistes
Els que s’estableixen al plec de condicions
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: abans de les 14’00 hores del 30 dies naturals,
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB. Si
el darrer dia fos dissabte o festiu, la presentació s’hauria de fer el primer dia
hàbil posterior.
b) Documentació a presentar: l’esmentada en el plec de condicions administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre general de l’Ajuntament de Santanyí,
situat a la Plaça Major, 12, 07650 Santanyí (Illes Balears).
9. Obertura d’ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Santanyí.
b) Adreça: Plaça Major, 12.
c) Localitat: 07650, Santanyí (Illes Balears)
d) Lloc i data: a la Sala de plens de l’Ajuntament de Santanyí, a les 12
hores del dia següent al del final del termini de presentació de les ofertes, si no
es comunica una altra data als licitadors. Si aquest dia és dissabte o festiu s’haurà de fer el primer dia hàbil posterior.
e) Altres informacions.
D’acord amb el que disposa l’article 188.3 de la llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de clàusules
administratives queda exposat al públic, en la secció de contractació de
l’Ajuntament de Santanyí i a la pàgina web www.ajsantanyi.net, per un termini
de 10 dies naturals a partir de la publicació d’aquest anunci, perquè es puguin
presentar reclamacions, que seran resoltes per la batlia.
f) Seran a càrrec del contractista les despeses de tots els anuncis relatius a
aquesta contractació.
g) A la pàgina web www.ajsantanyi.net, al perfil del contractant, es poden
obtenir el plec de clàusules administratives relatiu a aquest contracte.
Santanyí, 17 de febrer de 2011.
El batle, Miquel Vidal Vidal.

—o—
Num. 4230
Aprovat inicialment en sessió plenària de dia 10 de febrer de 2011, l’expedient número 3 de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2011,

