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Contra aquesta Resolució d’inici no es pot interposar cap recurs, d’acord
amb el que disposen l’article 58.2 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article
107.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Palma, 01 de abril de 2011.
El director general d’R+D+I
Pere Oliver Reus
Conforme amb la proposta. En dict resolució
Marratxí, 08 de abril de 2011.
La secretària general
Per delegació (Resol. de 27-10-2010. BOIB núm. 158, de 30-10-2010)
Núria Collado Edo

—o—
Num. 2046
Resolució de publicació de la Resolució d’inici del Procediment
de reintegrament de la subvenció a entitats privades i centres tecnològics de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (BOIB
162/18698, 27-10-2005) que es va atorgar a ‘GIT Consultors
S.L.’ per al desenvolupament del projecte titulat ‘Smart booking:
Sistema de multidistribución y gestión de inventario de centrales
de reservas’
Expedient: 7/2005/RDI
Nom del beneficiari: GIT Consultors S.L.,
N.I.F del beneficiari: B6254968
Resolució
1. Publicar la Resolució d’inici del Procediment de reintegrament de la
subvenció a entitats privades i centres tecnològics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (BOIB 162/18698, 27-10-2005) que es va atorgar a favor de la entitat GIT
Consultors S.L., per al desenvolupament del projecte titulat ‘Smart booking:
Sistema de multidistribución y gestión de inventario de centrales de reservas’,
emesa per la Consellera d’Innovació, Interior i Justícia, amb data 08 d’abril de
2011, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució d’inici no es pot interposar cap recurs, d’acord
amb el que disposen l’article 58.2 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article
107.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Palma, 19 de desembre de de 2011
El director General d’Universitats, Recerca
i Transferència del Coneixement
Miguel José Deyá Bauzá
Conforme amb la proposta. En dict resolució

CIF: B62564968
Resolució
1. Iniciar un nou procediment de reintegrament de la subvenció atorgada
mitjançant la Resolució del Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 14
de desembre de 2005 a favor de GIT Consultors, SL, per donar suport al projecte ‘Smart booking: Sistema de multidistribución y gestión de inventario de
centrales de reservas’, per les quantitats indegudament percebudes, que en
aquest cas ascendeixen a 13.042,54 € (tretze mil quaranta-dos mil amb cinquanta-quatre cèntims), més els interessos de demora corresponents, a contar
des de la data en que va tenir lloc el pagament de les quantitats a reintegrar.
2. Notificar a l’interessat aquesta Resolució, conferint-li un termini de 10
dies perquè presenti les al·legacions, documents i justificants que consideri
oportuns.
Palma, 01 d’abril de 2011.
El director general d’R+D+I
Pere Oliver Reus
Conforme amb la proposta. En dict resolució
Marratxí, 08 d’abril de 2011.
La secretària general
Per delegació (Resol. de 27-10-2010. BOIB núm. 158, de 30-10-2010)
Núria Collado Edo

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 2023
Resolució de 16 de gener de 2012 per la qual es declara la terminació de procediments per al reconeixement de la situació de
dependència i s’ordena l’arxivament dels expedients
Antecedents
1. Les persones que es detallen en l’annex van sol·licitar el reconeixement
de la situació de dependència a l’empara de la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
2. S’ha acreditat, en els expedients que s’esmenten en l’annex, la defunció de les persones interessades abans que s’hagi generat el seu dret a cap prestació de les que preveu la Llei.
Consideracions jurídiques
1. D’acord amb els antecedents, de conformitat amb les previsions de l’article 87.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’ha de declarar la
terminació del procediment administratiu dels expedients que es detallen en
l’annex, i se n’han d’arxivar les actuacions practicades.
2. No obstant això, si cap persona es considera afectada per l’acte que es
dicta, els expedients es troben a la disposició de les possibles persones interessades a la seu de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a
Persones en Situació Especial, situada a l’avinguda d’Alemanya, 6 dreta, de
Palma, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de les 9 a les 14
hores.
Per tot això, dict la següent

Palma, 18 de gener de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
Rafael Àngel Bosch i Sans
ANNEX I
Resolució d’inici del Procediment de reintegrament de la subvenció a
entitats privades i centres tecnològics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
(BOIB 162/18698, 27-10-2005) que es va atorgar a favor de la entitat GIT
Consultors S.L., per al desenvolupament del projecte titulat ‘Smart booking:
Sistema de multidistribución y gestión de inventario de centrales de reservas’
Exp: 7/2005
Nom beneficiari: GIT Consultors, SL
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Resolució
1. Declarar la terminació dels procediments administratius corresponents
als expedients que figuren en l’annex, relatius a la declaració de la situació de
dependència de les persones que hi figuren, els quals es tramiten a la Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial,
atesa la impossibilitat material de continuar-los per les causes exposades en l’apartat d’antecedents d’aquesta resolució.
2. Ordenar l’arxivament de les actuacions practicades en els expedients
esmentats.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
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Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 23 de gener de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120/2011)
Annex
Expedient
SAAD 04-07/3326281/2010-69
SAAD 04-07/2739089/2010-95

Llinatges i nom
(Hereus de)
SABATER MIR MAGDALENA
BAUZA MATAS JOSE

DNI/NIE
41180867B
41256793Z

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 2192
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2012, per la
qual es convoquen, per a l’exercici FEAGA 2013, les ajudes per
a la promoció del vi en mercats de tercers països
El Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, pel
qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, es modifiquen
els Reglaments (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm.
1290/2005 i (CE) núm. 3/2008 i es deroguen els Reglaments (CEE) núm.
2392/86 i (CE) núm. 1493/1999, juntament amb el Reglament (CE) núm.
555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual s’estableixen normes
de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel qual
s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola pel que fa als programes de suport, el comerç amb tercers països, el potencial productiu i els controls
en el sector vitivinícola, han suposat importants modificacions en matèria de
normes de regulació del mercat vitivinícola en relació a les establertes a la normativa anterior mitjançant el Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, de
17 de maig de 1999, pel qual s’establia l’organització comuna del mercat vitivinícola. Actualment, el Reglament (CE) núm. 479/2008 esmentat ha estat derogat i substituït pel Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre, i totes les referències a les disposicions del primer s’han d’entendre efectuades al segon.
Les disposicions reglamentàries comunitàries en aquestes matèries es
transposen a la normativa nacional, mitjançant el Reial decret 244/2009, de 27
de febrer, per l’aplicació de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol, modificat pel Reial decret 168/2010, de 19 de febrer i pel Reial
decret 461/2011, d’1 d’abril.
Aquestes ajudes s’estableixen en aplicació del que disposa la normativa
comunitària esmentada de l’OCM vitivinícola i amb l’única finalitat d’establir
unes normes uniformes per a l’aplicació d’aquestes ajudes i estableix en la
Secció 1a, com a mesura de suport, la promoció en mercats de tercers països.
El Reial decret esmentat fixa totes les condicions, procediment, requisits
i terminis, inclòs el de presentació de sol·licituds, i atribueix als òrgans competents de la comunitat autònoma la instrucció, la resolució i el pagament de les
ajudes.
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En aquest sentit, l’article 3.2 del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que aquestes
ajudes s’han de regir pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi, sense
perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l’administració
gestora.
En tot cas, s’estableix que aquesta Llei s’ha d’aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa reguladora de les subvencions finançades per la
Unió Europea.
Per tot això cal aprovar a nivell autonòmic, mitjançant resolució, la convocatòria d’aquestes ajudes i fixar el procediment, així com determinats extrems
per a la concessió de les ajudes.
Segons el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, que en el seu article 2
a) assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d’agricultura i pesca, referent a l’aplicació de les
mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades
de la Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d’altres
règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
A més, mitjançant el Decret 65/2007, de 25 de juny, es regula la constitució, l’organització i el funcionament de l’Organisme Pagador de les despeses del
Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Segons el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
23 de desembre de 2005, per la qual es disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de
l’1 de gener de 2006.
Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Concretament, es fixa la estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i es preveu en el seu annex l’adscripció
a aquesta de determinades empreses públiques, i entre aquestes hi figura el Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1.És objecte de la present Resolució convocar, per a l’exercici FEAGA
2013, les ajudes per a la promoció del vi, en mercats de tercers països, previstes
en la Secció 1a del Capítol II del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, per a
l’aplicació de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol
(BOE núm. 51, de 28 de febrer de 2009).
2.L’àmbit d’aplicació serà la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3.Per a la present Resolució, seran d’aplicació les definicions previstes en
l’article 2 del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, esmentat, i es considerarà
com a òrgan competent de la comunitat autònoma per a la instrucció, la resolució i el pagament de les ajudes, el FOGAIBA.
Segon
Finançament de la convocatòria
1.Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria seran finançades pel Fons
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), de conformitat amb el que estableix
l’article 13 del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer.
2.En qualsevol cas, la convocatòria de les ajudes establertes a la present
Resolució queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat
i suficient per a finançar el compliment de les obligacions generades.
Tercer
Beneficiaris i requisits
Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les
persones que s’indiquen a l’article 5 del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer,

