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l’execució de les obres d’urbanització i dotació de serveis a la UA-C2 Campos.
1.- Entitat contractant: Institut Balear de l’Habitatge, IBAVI.
2.- Objecte del procediment: adjudicació contractació obres d’urbanització i dotació de serveis a la UA-C2 a Campos.
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Així mateix, es comunica al interessat que la esmentada Notificació esta
a la seva disposició i consulta en el Servei d’Ajudes Directes PAC del FOGAIBA, C/ Foners, 10 de Palma.
Palma, 13 de febrer de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antonio Durà Blasco

3.- a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert
4.-Adjudicació:

—o—

Data: 27 de gener de 2012
Import d’adjudicació: 844.668,00 €, IVA exclòs
Adjudicatària: UTE vias y obras públicas SA (VOPSA)-Pavimentaciones
y obras Carbonell SA
Palma, 10 de febrer de 2012.
Director-Gerent.
Roberto M. Cayuela Rexach.

—o—
Num. 3231
Anunci d’adjudicació del contracte ‘Servei de reparació i posada
en funcionament de la bomba P2B d’alta pressió (tipus 4x10
CS11) de la IDAM de Formentera’.
1.-Entitat adjudicadora.
a)Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
b)Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Dessalació.
c)Número d’expedient: EX/SE/11/04
2.-Objecte del contracte.
a)Tipus de contracte: Servei.
b)Descripció de l’objecte del contracte: Reparació i posada en funcionament de la bomba P2B d’alta pressió (tipus 4x10 CS11) de la IDAM de
Formentera
c)Butlletí i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB nº 86, de 0906-2011.
3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a)Tramitació: Urgència.
b)Procediment: Obert.
4.-Pressupost base de licitació.
Import total: 111.628,00 euros (IVA inclòs)
5.-Adjudicació.
a)Data: 03 d’octubre de 2011.
b)Contractista: Flowserve Spain, S.L.
c)Nacionalitat: Espanyola
d)Import d’adjudicació: 111.628,00 euros (IVA inclòs)
Palma, 15 de febrer de 2012
El Director executiu
Jaume Ferriol Martí

—o—
Num. 3100
Notificació de la Resolució de desistiment de l’ ajuda corresponent a la campanya del 2011.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la Resolució de
desistiment de la ajuda corresponent a la campanya del 2011 del següent beneficiari:
NOM
HERBST DANISCH, NANCY

23-02-2012

DNI
01918339 R

I en compliment del 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es procedeix a la seva notificació mitjançant la publicació d’aquest edicte.

Num. 3189
Notificació de Resolució de denegació de l’expedient RA065/11 a
nom de COSTA RAMON, BARTOLOME, de la línia d’ajuda:
Ajudes per a la replantació d’arbres.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es denega l’ajuda per a la replantació d’arbres, presentada per COSTA
RAMON, BARTOLOME, amb CIF 41445170K i que va donar lloc a l’expedient núm. RA065/11, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art. 59.5 de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació, i es fa
constar que:
En data 7 de desembre de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
1.Denegar la subvenció a Costa Ramon, Bartolome, amb NIF
41445170K.
2.Declarar la conclusió del procediment iniciat per la sol·licitud de 18
d’octubre de 2010, que ha donat lloc a l’expedient núm. RA065/2011.
3.Arxivar l’expedient núm. RA065/2011.
4.Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
En base al antecedents següents:
1.La persona interessada va presentar una sol·licitud de subvenció en termini per replantar arbres.
2.Es va comprovar que la persona interessada no estava al corrent amb les
obligacions tributàries o amb la Seguretat Social.
3.D’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu
comú, el 28 d’octubre de 2011 es va donar el tràmit d’audiència corresponent
per presentar al·legacions, documentació o justificacions i no s’ha rebut resposta.
4.El 7 de desembre de 2011 el cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes va emetre una proposta de resolució sobre denegació de subvenció sobre la base de l’informe tècnic que el Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat havia emès el 29 de
novembre de 2011.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 17 de febrer de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—
Num. 3190
Notificació de Resolució de renúncia de l’expedient RA212/11 a
nom de PUIG REYES, MARIA , de la línia d’ajuda: Ajudes per
a la replantació d’arbres.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es renúncia l’ajuda per a la replantació d’arbres, presentada per PUIG
REYES, MARIA, amb CIF 41424314A i que va donar lloc a l’expedient núm.
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RA212/11, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art. 59.5 de la Llei 30/1992, del
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació, i es fa constar
que:
En data 24 de novembre de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
1.Revocar totalment la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de 29
de juliol de 2011 per la qual es va concedir una subvenció de vuit-cents vint
euros (820,00 €) per replantar 41 arbres, a càrrec dels pressuposts del FOGAIBA a Puig Reyes, Maria, amb NIF 41424314A.
2.Declarar la conclusió del procediment iniciat per la sol·licitud de 27
d’octubre de 2010, que ha donat lloc a l’expedient núm. RA212/2011.
3.Arxivar l’expedient núm. RA212/2011.
4.Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
En base als antecedents següents:
1.Mitjançant la resolució del vicepresident del FOGAIBA de 29 de juliol
de 2011 es va concedir una subvenció per un import de vuit-cents vint euros
(820,00 €) per replantar 41 arbres a favor de la persona interessada.
2.El 25 de maig de 2011 la persona interessada ha justificat haver replantat 10 arbres, quantitat que no arriba al mínim del 80% de les inversions objecte de la subvenció, la qual cosa es considera un incompliment de les obligacions
del beneficiari.
3.El 23 de novembre de 2011 el cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes va emetre una proposta de resolució favorable sobre la revocació total de la subvenció
sobre la base de l’informe tècnic que va emetre el 14 de novembre de 2011 el
Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 17 de febrer de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—
Num. 3191
Notificació de Resolució de revocació total de l’expedient
RA161/11 a nom de SALOM JIMENEZ, GABRIEL, de la línia
d’ajuda: Ajudes per a la replantació d’arbres.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es revoca totalment l’ajuda per a la replantació d’arbres, presentada per
SALOM JIMENEZ, GABRIEL, amb CIF 43082042Y i que va donar lloc a l’expedient núm. RA161/11, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art. 59.5 de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació, i es fa
constar que:
En data 7 de desembre de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
1.Revocar totalment la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de 29
de juliol de 2011 per la qual es va concedir una subvenció de dos mil cinc-cents
euros (2.500,00 €) per replantar 125 arbres, a càrrec dels pressuposts del
FOGAIBA a Salom Jimenez, Gabriel, amb NIF 43082042Y.
2.Declarar la conclusió del procediment iniciat per la sol·licitud de 29
d’octubre de 2010, que ha donat lloc a l’expedient núm. RA161/2011.
3.Arxivar l’expedient núm. RA161/2011.
4.Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

23-02-2012

En base als antecedents següents:
1.Mitjançant la resolució del vicepresident del FOGAIBA de 29 de juliol
de 2011 es va concedir una subvenció per un import de dos mil cinc-cents euros
(2.500,00 €) per replantar 125 arbres a favor de la persona interessada.
2.En la Resolució esmentada es feia saber a la persona interessada que
havia de justificar haver dut a terme la replantació abans de dia 31 de maig de
2011 mitjançant l’annex II.
3.En data d’avui la persona o l’entitat interessada no ha justificat haver dut
a terme la replantació en els termes i el termini establerts en la base desena de
la convocatòria.
4.El 5 de desembre de 2011 el cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes va emetre una proposta de resolució sobre la revocació total de la subvenció sobre la
base de l’informe tècnic que va emetre el 28 de novembre de 2011 el Servei
d’Ajudes OCM i de l’Estat.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 17 de febrer de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—
Num. 3192
Notificació de Resolució de revocació parcial de l’expedient
AMR070/2010 a nom de RIGO MESQUIDA, ANTONIO, de la
línia d’ajuda: Ajudes actuacions al medi rural.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es revoca parcialment l’ajuda per a les actuacions al Medi Rural, presentada per RIGO MESQUIDA, ANTONIO, amb CIF 37334823G i que va donar
lloc a l’expedient núm. AMR070/2010, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art.
59.5 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva
notificació, i es fa constar que:
En data 24 de novembre de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
1.Revocar parcialment la resolució del vicepresident del FOGAIBA de 11
d’agost de 2011, per un import de mil cinquanta-set euros amb setanta cèntims
(1.057,70€), de l’expedient AMR070/2010 a nom de Rigo Mesquida, Antonio
amb NIF 37334823G, ja que s’ha tornat a calcular la quantia de l’ajuda, degut a
no poder realitzar la totalitat de les actuacions concedides. L’import de l’ajuda
finalment concedida és de quatre mil quatre-cents set euros amb trenta cèntims
(4.407,30 €). Aquesta subvenció està finança al 50% pel MARM i l’altre 50%
pel Govern de les Illes Balears.
2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 17 de febrer de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—

