
BRES PÚBLIQUES CRESPÍ, S.L.U. i CONSTRUCCIONES Y MONTAJE DE
CANALIZACIONES INDUSTRIALES, S.A.U., titulars de CIF respectivament
B 07 488 455 i A78 499 092, per un import de cent setanta-nou mil sis-cents
trenta-un euros amb quaranta-quatre cèntims (179.631�44 euros), un termini
d�execució de dos mesos i tres quarts (2�75) mesos...�

...............................

Projecte de millora de la intersecció de la carretera C-711, de Palma al
Port de Sóller, al punt quilomètric 12�200 (Hospital Joan March).- clau 04-44.0-
OA (exp. 48/05).

Pressupost: tres-cents quaranta-vuit mil quatre-cents setanta-un euros amb
trenta-sis cèntims (348.471�36 euros).

�... Adjudicar les obres corresponents al projecte de millora de la intersec-
ció de la carretera C-711, de Palma al Port de Sóller, al punt quilomètric 12�200
(Hospital Joan March).- clau 04-44.0-OA (exp. 48/05), a l�empresa BALEAR
DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A., titular de CIF A 07 214 612, per un import de
tres-cents vint-i-un mil nou-cents vuitanta-set euros (321.987�00 euros), un ter-
mini d�execució de TRES (3) mesos, per ser l�oferta més avantatjosa ...�

...............................

Projecte de desdoblament del Camí de Jesús.- clau 04-18.0-DC (exp.
49/05).

Pressupost: dos milions cent noranta mil sis-cents seixanta-set euros amb
seixanta-vuit cèntims (2.190.667�68 euros).

�...Adjudicar les obres corresponents al projecte de desdoblament del
Camí de Jesús.- clau 04-18.0-DC (exp. 49/05), a l�empresa Aglomerados de
Mallorca, S.A. (AGLOMSA), titular de CIF A 07 115 934, per un import de dos
milions noranta-nou mil tres-cents desset euros (2.099.317�00 euros), un termi-
ni d�execució de quinze (15) mesos, per ser l�oferta més avantatjosa... �

...............................

Projecte de reforçament del ferm a la PM-V 601-4 i millora dels acces-
sos.- clau 04-17.0-RF (exp. 50/05).

Pressupost: dos milions quatre-cents vint-i-tres mil set-cents vint-i-un
euros amb catorze cèntims (2.423.721�14 euros).

�... Adjudicar les obres corresponents al projecte de reforçament del ferm
a la PM-V 601-4 i millora dels accessos.- clau 04-17.0-RF (exp. 50/05), a l�em-
presa Vías y Obras Públicas, S.A. (VOPSA), titular de CIF A 07 053 374, per
un import de dos milions dos-cents vint-i-vuit mil tres-cents seixanta-nou euros
amb vint-i-un cèntims (2.228.369�21 euros), un termini d�execució de setze (16)
mesos, per ser l�oferta més avantatjosa ...�

...............................

Projecte de millora del traçat de l�eix transversal Montuïri-Sineu Fase I
(enllaç Ma 15 i PM-324).- clau 04-48.0-MT (exp. 51/05).

Pressupost: dos milions nou-cents noranta-dos mil seixanta-quatre euros
amb trenta-set cèntims (2.992.064�37 euros).

�... Adjudicar les obres corresponents al projecte de millora del traçat de
l�eix transversal Montuïri-Sineu Fase I (enllaç Ma 15 i PM-324).- clau 04-48.0-
MT (exp. 51/05), a Matías Arrom Bibiloni, titular de NIF 41.326.861-R, per un
import de dos milions sis-cents noranta-dos mil vuit-cents euros (2.692.800�00
euros), un termini d�execució de setze (16) mesos, per ser l�oferta més avantat-
josa ...�

...............................

Projecte de millora i condicionament de la carretera PM-V 402-3, tram
entre l�accés a Cala Morlanda i l�accés a Sa Coma.- clau 03-13.0-MT (exp.
52/03).

Pressupost: un milió tres-cents vuitanta-vuit mil cinc-cents vint-i-dos
euros amb vuitanta-nou cèntims (1.388.522�89 euros).

� ... Adjudicar les obres corresponents al projecte de millora i condiciona-
ment de la carretera PM-V 402-3, tram entre l�accés a Cala Morlanda i l�accés

a Sa Coma.- clau 03-13.0-MT (exp. 52/03), a l�empresa Melchor Mascaró, S.A.,
titular de CIF A 07 045 248, per un import de un milió tres-cents trenta-dos mil
nou-cents euros (1.332.900�00 euros), un termini d�execució de CINC (5) mesos
...�

Palma, 18 d�octubre de 2005

El Secretari del Consell Executiu
Sgt.: Miquel À. Flaquer Terrasa.

� o �

Num. 20116
Resolució d�inici del servei públic obligatori insularitzat per a la
gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d�ús de l�illa de Mallorca.

El conseller executiu del Departament de Cooperació Local del Consell de
Mallorca, en data d�avui, ha adoptat la següent Resolució:

�Vista la proposta del director insular de Gestió de Residus de resolució
d�inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d�ús de l�illa de
Mallorca,

Atès que, la disposició transitòria quarta del Pla Director Sectorial per a
la Gestió dels Residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora
d�ús de l�illa de Mallorca (publicat al BOIB núm. 141 de dia 23-11-2002), pre-
veu que �les obligacions imposades als productors de residus construcció-demo-
lició establertes a l�article 9 no seran exigibles fins tres mesos abans de l�inici
del servei públic insularitzat del Consell de Mallorca previst en aquest Pla direc-
tor sectorial�.

Atès que, per donar compliment a les condicions previstes a la disposició
transitòria quarta del Pla director sectorial, per tal d�iniciar el servei públic insu-
laritzat en un termini de tres mesos, el conseller del Departament de Cooperació
Local, d�acord amb el punt vuitè h) del Decret d�organització del Consell de
Mallorca de 17 de maig de 2004, 

RESOLC

PRIMER. En el termini de tres mesos comptadors des del dia següent de
la publicació d�aquesta resolució en el BOIB, s�iniciarà el servei públic obliga-
tori insularitzat previst en el Pla director sectorial dels residus de construcció,
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d�ús de l�illa de Mallorca, una vega-
da s�hagi informat pels serveis tècnics de la Direcció Insular de Gestió de
Residus sobre el compliment dels requisits per a la posada en marxa de les
infraestructures previstes en l�esmentat Pla director i aquestes siguin autoritza-
des  pel Consell de Mallorca, tal com es preveu en el punt desè del contracte sig-
nat el dia 1 de juliol de 2003, entre el Consell de Mallorca i Mac Insular, SL, per
a la gestió del servei públic relatiu a la transferència i tractament dels residus de
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d�ús de l�illa de
Mallorca i la redacció dels projectes tècnics i l�execució de les obres i
instal·lacions necessàries per la realització del contracte.

SEGON. A l�efecte del que es preveu a la disposició transitòria quarta del
Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, volu-
minosos i pneumàtics fora d�ús de l�illa de Mallorca (BOIB núm. 141 de dia 23-
11-2002), notificar aquesta resolució a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears, a tots els ajuntaments de l�illa de Mallorca, a la
PIMEM, a la CAEB, a MAC Insular, S.L., així com ordenar la publicació d�a-
questa resolució en el BOIB per al seu general coneixement.�

Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot inter-
posar el recurs d�alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, dins el
termini d�un mes.

Contra la desestimació expressa del recurs d�alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a par-
tir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l�esmentat recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d�alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir
del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició
del recurs sense que s�hagi notificat la resolució).

No obstant l�anterior, es pot exercitar, si n�és el cas, qualsevol altre recurs
que s�estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
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de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Es comunica per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Palma, 3 de novembre de 2005

El secretari tècnic del Departament de Cooperació Local en funcions,
Guillem Cortés Mora

� o �

Menorca
Num. 19866

Informació pública de l�expedient per a la declaració d�interès
general relativa a la instal·lació de xarxa de baixa tensió al Camí
Vell, linia 2, transformador núm. 1071 �Lithica�, TM Ciutadella

Promotor: Cristóbal Torres Pons (exp. 46 NUI 05211)
Conformement al que disposa l�article 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de

juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, en mèrit a les transferències conferides
al Consell Insular de Menorca per la Llei 9/1990, d�atribució de competències
als consells insulars en matèria d�urbanisme i habitabilitat, per la present resta
sotmès a informació pública per període de quinze dies el següent expedient:

Declaració en sòl rústic: 46 NUI 05211
Terme municipal: Ciutadella
Promotor: Cristóbal Torres Pons

Assumpte: Declaració d�interès general relativa a la instal·lació de xarxa
de baixa tensió al Camí Vell, linia 2, transformador núm. 1071 �Lithica�.

Les persones interessades podran examinar l�esmentat expedient durant el
termini de quinze 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 ter-
mini podran efectuar les al·legacions que considerin pertinents.

El Conseller Executiu del Departament d�Ordenació del Territori 
Marc Pons Pons

Maó, 4 de novembre de 2005

� o �

Num. 19867
Modificació de les anualitats corresponents als Ajuntaments de
Ferreries i Es Castell concedides per als projectes de construcció,
ampliació i reconversió de centres de serveis socials

Es fa públic que el Consell Executiu de data 31 d�octubre de 2005, ha
adoptat el següent acord:

Aprovar la modificació de les anualitats de la resolució de concessió dels
ajuts per als projectes de CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ I RECONVERSIÓ
DE CENTRES DE SERVEIS SOCIALS als ajuntaments de l�illa de Menorca,
pel que fa a les aportacions als ajuntaments de Ferreries i es Castell,  amb el
següent detall:

Expedient: AA3/05
Ajuntament de Ferreries
Projecte: Construcció residència geriàtrica i centre d�estades diürnes de

Ferreries
Aportació total: 126.250,00 Euros
Distribució:
Any 2005: 126.250,00 Euros

Expedient: AA9/05
Ajuntament des Castell
Projecte: Centre d�estades diürnes des Castell
Aportació total: 236.523,13 Euros
Distribució:
Any 2006: 106.800,00 Euros

Any 2007: 129.723,13 Euros

Abonar la subvenció a l�ajuntament de Ferreries en base als percentatges
establerts al punt 15 de la convocatòria:

Primera aportació, corresponent al 40% de l�import concedit, és a dir,
50.500,00 Euros, un cop aportada l�autorització prèvia.

Segona aportació, corresponent al 40% de l�import concedit, és a dir
50.500,00 Euros, un cop presentada la certificació de l�execució del 50% de l�o-
bra, així com justificació mitjançant originals o còpies compulsades de la des-
pesa.

Tercera aportació, corresponent al 20% restant, és a dir 25.500,00 Euros,
un cop presentada l�autorització definitiva i d�inici de funcionament de serveis
de serveis socials i la certificació del final d�obra acompanyada de l�acta de
recepció definitiva, així com els certificats pertinents de justificació de la des-
pesa.

Abonar la subvenció a l�ajuntament des Castell d�acord amb l�establert al
punt 15 de la convocatòria però adaptant els pagaments a les anualitats aprova-
des:

Aportació de 106.800,00 Euros, corresponent a l�anualitat aprovada per al
2006, un cop aportada l�autorització prèvia.

Aportació de 86.914,00 Euros, corresponent al 67% de l�anualitat aprova-
da per al 2007, un cop presentada la certificació de l�execució del 50% de l�o-
bra, així com justificació mitjançant originals o còpies compulsades de la des-
pesa.

Aportació de 42.809,13 Euros, corresponent al 33% de l�anualitat aprova-
da per al 2007, un cop presentada l�autorització definitiva i d�inici de funciona-
ment de serveis de serveis socials i la certificació del final d�obra acompanyada
de l�acta de recepció definitiva, així com els certificats pertinents de justificació
de la despesa.

La presidenta 
Joana M. Barceló Martí

Maó, 4 de novembre de 2005

� o �

Num. 19868
Concessió ajuts als ajuntaments per actuacions de detecció i con-
trol de fuites d�aigua a les xarxes d�abastament

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en
sessió ordinària de 24 d�octubre de 2005, adoptà els següent acords en relació
amb la convocatòria d�ajuts als ens locals per actuacions de detecció i control
de fuites d�aigua a les xarxes d�abastament:

�Primer.- Aprovar la següent distribució de la subvenció per cadascun dels
municipis.

(Vegeu-ne relació a la versió castellana)

Segon.- Assenyalar que la despesa total derivada del present acord s�apli-
carà al capítol 7 del pressupost segons els percentatges assenyalats en el punt
anterior.�

La presidenta
Joana M. Barceló Martí

Maó, 2 de novembre de 2005

� o �

Num. 19869
Concessió ajuts als ajuntaments per a la redacció de projectes i
execució d�obres municipals any 2005.

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en
sessió ordinària de 24 d�octubre de 2005, adoptà els següents acords en relació
amb la convocatòria d�ajuts als ens locals per a la redacció de projectes i l�exe-
cució d�obres menors municipals any 2005:
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