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A la data prevista per dur a terme l’acta prèvia a l’ocupació dels béns i
drets afectats de les parcel·les 100 i 102 del polígon 54, aquestes no es varen
poder realitzar ja que els titulars de les parcel·les no eren els actuals.
Atès l’anterior, i per tal de facilitar les dades necessàries que han de constar en les actes prèvies, comunic als titulars afectats que s’enumeren a continuació, que s’han de presentar el proper dia 23 de març de 2012 a l’Ajuntament
de Palma, Plaça de Cort, 1.
Propietaris afectats
Ibiza Mm22, SL
Ibiza Mm22, SL

Parcel·la
102
100

Polígon
54
54

Dia
23/03/12
23/03/12

21-02-2012

Num. 28

Hora
10:00
10:00

Palma, 13 de febrer de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
Num. 3092
Resolució de la secretaria general de la conselleria de
Presidència per la qual s’anuncia la formalització del contracte
de serveis per a la recepció de despatxos d’àmbit regional i nacional.
1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Conselleria de Presidència
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa. de
Contractació.
c) Número de expedient: CONTR 2011 9482
d) Direcció de Internet del perfil del contractant: www.plataformadecontractacio.caib.es
2. Objecte del contracte:
a) Tipus:servei
b) Descripció de l’objecte: Recepció de despatxos d’àmbit regional i
nacional
c) CPV (referència de nomenclatura): 92400000
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 393.177,90 euros
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Num. 2892
Notificació de la Resolució del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per la qual es revoca una
subvenció per a substitució de finestres
D’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i atès que s’ha intentat la notificació, per correu certificat i amb justificant de recepció, i no s’ha pogut efectuar per no haver localitzat la persona interessada, es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució
següent:
Expedient: FINEST-230/2010
Document: resolució
Emissor: DGIE
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació per la qual es revoca la subvenció concedida a la senyora Angelina
Adler, amb NIE X0180579Y
Fets
1. La senyora Angelina Adler, amb data 30 d’agost de 2010, va presentar
a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per
a substitució de finestres, per un import de 10.530,08 euros.
2. L’1 de desembre de 2010 la consellera de Comerç, Indústria i Energia
va dictar la Resolució de concessió d’una subvenció a la senyora Adler de
3.685,53 euros.
3. El 16 de desembre de 2010 (registre de sortida de CCIE núm.
55996/2010) es va requerir la senyora Adler que presentàs la documentació relativa a la justificació per al pagament de la subvenció en un termini màxim de 15
dies, especificant que amb l’incompliment d’aquest tràmit es consideraria denegat el seu dret a percebre la subvenció aprovada. Atès que es va intentar notificar per correu certificat sense efecte aquest requeriment, es va publicar en el
BOIB núm. 99, de 30/06/2011, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Calvià (del dia 12/07/2011 al 04/08/2011).
4. El 18 de novembre de 2011 els serveis tècnics varen emetre un informe
desfavorable que proposava revocar la subvenció concedida i arxivar l’expedient FINEST-230/2010 atès que, transcorregut el termini atorgat, no constava a
l’òrgan administratiu que la persona interessada hagués presentat la justificació
requerida per al pagament de la subvenció.
Fonaments de dret

5. Pressupost base de licitació: Import net 196.588,95 euros. Import total
231.974,96 euros.

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

6. Formalització del contracte:
a) Data d’adjudicació: 9 de gener de 2012.
b) Data de formalització del contracte: 1 de febrer de 2012.
c) Contractista: Agencia EFE SA.
d) Import o cànon d’adjudicació: Import net 196.588,95 euros. Import
total 231.974,96 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària:
- Oferta econòmica
- Millores consistents en:
o un servei específic d’Agenda Digital Mundial y Previsiones
Informativas
o introducció de l’agenda del Govern a l’aplicació ‘Introduzca sus convocatorias’ per a què la informació facilitada sigui a l’abast de tots els seus clients.
o nous apartats en relació al servei EFE DATA i la inclusió de les seccions
Documentos, Noticias, Biografías, Efemérides y Entidades
o disponibilitat de accés a la plataforma de consulta de productes i serveis
www.efeservicios.com les 24 hores del dia.

2. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es despleguen determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

Palma, 14 de febrer de 2012
La secretaria general
Catalina Ferrer i Bover

—o—

3. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig).
4. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 17 de
juny de 2010 per la qual es regula la concessió d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a millores d’eficiència energètica en les finestres i vidrieres d’habitatges particulars, en col·laboració amb l’Institut per a la
Diversificació i Estalvi de l’Energia —IDAE— (BOIB núm. 96, de 26 de juny).
5. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia d’1 de
desembre de 2010 per la qual es concedeix a la senyora Adler una subvenció de
3.685,53 euros.
6. El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Revocar la subvenció concedida per la Resolució de l’1 de desembre de
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2010 a la senyora Angelina Adler, amb NIE X0180579Y, en el marc de la convocatòria d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a
millores d’eficiència energètica en les finestres i vidrieres d’habitatges particulars, per no haver aportat la documentació relativa a la justificació per al pagament de la subvenció.

21-02-2012

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. Desvincular els 3.685,53 euros de la partida pressupostària correspo-

2. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es despleguen determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 2 de setembre).

3. Declarar conclòs el procediment corresponent i ordenar l’arxivament de
les actuacions realitzades fins ara.

3. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig).

nent.

4. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 26/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 14 de
març de 2011 per la qual es regula la concessió d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a millores d’eficiència energètica en equipaments tèrmics de baixa potència existents (calderes i aire condicionat), en
col·laboració amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia -IDAE(BOIB núm. 45, de 29 de març).
5. El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Proposta de resolució
Denegar la concessió d’una subvenció a la senyora Alessandra Eldorado,
amb NIF Y1301306A, expedient número CAL-AA-52/2011, per a fer les inversions següents:
Tipus d’inversió
Daikin TXG35JW

Import
1.549,00 €

Palma, 13 de febrer de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
Per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
(BOIB 153/2011)

—o—
Num. 2893
Notificació de la Proposta de resolució del director general
d’Indústria i Energia per la qual es denega una subvenció per a
substitució d’aire condicionat
D’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i atès que s’ha intentat la notificació, per correu certificat i amb justificant de recepció, i no s’ha pogut efectuar per no haver localitzat la persona interessada, es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Proposta de resolució següent:
Expedient: CAL-AA-52/2011
Document: proposta de resolució
Emissor: ENER
Proposta de resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual
es denega una subvenció a la senyora Alessandra Eldorado, amb NIF
Y1301306A
Fets
1. El 27 d’abril de 2011, amb registre d’entrada número 19133, la senyora Alessandra Eldorado va presentar a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia una sol·licitud de subvenció per a substituir un aire condicionat, per un
import de 1.726,00 euros.
2. Els serveis tècnics de la direcció general d’Indústria i Energia han examinat la sol·licitud i n’han emès un informe desfavorable per la causa següent:
Desfavorable. Es denega ja que l’empresa instal·ladora no figura en la llista d’empreses d’instal·lacions tèrmiques de la Direcció General d’Indústria i
Energia, d’acord amb l’annex 2 de la resolució de convocatòria.
Fonaments de dret

Muntatge instal·lació

Motiu de denegació
Es denega ja que l’empresa instal·ladora no figura
en la llista d’empreses d’instal·lacions tèrmiques
de la Direcció General d’Indústria i Energia,
d’acord amb l’annex 2 de la resolució de
convocatòria.

177,00 €

Interposició de recursos
Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu
convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà
d’haver-ne rebut la notificació. Si no ho feis, s’entendrà que estau conforme
amb el contingut de la Proposta de resolució.
Palma, 14 de febrer de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 3078
Notificació de l’acord d’inici del procediment de reintegrament
de la subvenció concedida a l’entitat ‘Asociación Futuro
Africano en Baleares (AFAB)’ corresponent al projecte d’emergència humanitària 10/2007-E.
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i vist que, intentades dues vegades la notificació, no s’ha
pogut efectuar, mitjançant aquesta publicació es comunica a l’entitat
ASOCIACIÓN FUTURO AFRICANO EN BALEARES (AFAB) que en data
16 de gener de 2012, el president de l’Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears va dictar la següent resolució:
1. Acordar l’inici del procediment de reintegrament total de la subvenció
concedida en data 17 de setembre de 2007 a l’entitat Asociación del Futuro
Africano en Baleares, amb CIF G-57318420, per dur a terme l’execució del projecte denominat ‘Ayuda sanitaria para los heridos como consecuencia de los
enfrentamientos entre los sindicalistas y el Gobierno durante la pasada huelga
general en Guinea Conakry’, per import de 14.051,20 euros més els interessos
de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la
resolució per la qual s’acordi el reintegrament, atès que no s’ha dut a terme la
justificació de la subvenció atorgada.

