BOIB

pogut efectuar, mitjançant aquesta notificació es posa en coneixement de la persona que es relaciona a continuació la resolució d’inici de procediment de reintegrament d’una quantitat concedida en concepte de subvenció.
Per altra banda, s’informa a la interessada que pot consultar el seu expedient a les oficines de la Direcció General de Comerç i Empresa de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern
de les Illes Balears (Pl. Son Castelló, 1, 07009 Palma ).
Exp.
SUBD 09/2010
SUBSC 8538/10

Nombre
Piero Belli

DNI/NIE
X9485708W

17-03-2012

Num. 40

Localitat
Palma de Mallorca

Palma, 06 de març de 2012
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

—o—
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).
4. 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).
5. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 29 d’abril 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 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. 70, de 8 de maig de 2010).
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

Num. 4951
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia de desistiment de la sol·licitud de 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 Resolució
següent:
Expedient: CAL-AA-662/2010
Document: resolució
Emissor: ENER
Resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual es considera que la senyora Doreen Prusakowski, amb NIF X3594707Z, desisteix de la
seva sol·licitud de subvenció i es declara conclòs el procediment.
Fets
1. El 9 d’agost de 2010, amb registre d’entrada número 36754/2010, la
senyora Doreen Prusakowski va presentar a la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia una sol·licitud de subvenció per a substitució d’aire condicionat, per
un import de 780,78 euros.
2. El 26 d’octubre de 2010, es va requerir la interessada que esmenàs les
deficiències o aportàs la documentació imprescindible per a continuar la tramitació de l’expedient de referència.

1. Considerar que la interessada desisteix de la sol·licitud de subvenció,
declarar conclòs el procediment corresponent i ordenar l’arxivament de les
actuacions realitzades fins ara.
2. Notificar aquesta Resolució a la 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.
Palma, 12 de març 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—

3. El requeriment no va poder ser notificat per carta certificada i es va
publicar finalment en el BOIB núm. 79, de 31 de maig de 2011.

Num. 4952
Notificació de la Proposta de resolució del director general
d’Indústria i Energia per la qual es denega una subvenció per a
envoltant tèrmic.

4. En l’expedient consta el justificant de publicació del requeriment en el
BOIB i ha transcorregut el termini atorgat sense que el sol·licitant hagi esmenat
les deficiències o aportat els documents exigits.
5. Els serveis tècnics de la Direcció General d’Indústria i Energia han
emès un informe en el qual proposen arxivar l’expedient CAL-AA-662/2010.
Fonaments de dret
1. L’article 71 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, el qual estableix que si la sol·licitud no
compleix els requisits exigits s’ha de requerir la persona interessada perquè, en
el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la
indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la
mateixa Llei.
2. 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).
3. 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

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: EDIFICIS-197/2010
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 Francisca Juan Ferrer, amb NIF
41228137Q
Fets
1. El 22 de setembre de 2010, amb registre d’entrada número 47553/2010,
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Num. 40

la senyora Francisca Juan Ferrer va presentar a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per a Programa 1. Envoltant tèrmic, per un import de 5.788,75 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. No compleix les condicions de beneficiari, en compliment
de l’apartat 2 de la convocatòria (les persones físiques que es vulguin acollir
només a la renovació de finestres i vidrieres amb un cost inferior a 12.000 euros
ho han de fer a través de la convocatòria específica).
Fonaments de dret
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. 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. 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 l’execució
de programes de millores d’eficiència energètica en edificis, en col·laboració
amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia —IDAE— (BOIB
núm. 96, de 26 de juny).
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 Francisca Juan Ferrer,
amb NIF 41228137Q, expedient número EDIFICIS-197/2010, per a fer les
inversions següents:
Tipus d’inversió:Substitució de 16 balconeres per unes altres de fusta i
vidre 4/6/4
Import: 5.788,75 €
Motiu de denegació: Les persones físiques que es vulguin acollir només a
la renovació de finestres i vidrieres amb un cost inferior a 12.000 euros ho han
de fer a través de la convocatòria específica.
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.

17-03-2012

2012 amb l’objecte d’esmenar els defectes detectats en la justificació econòmica dels expedients de subvenció 812/09, en el marc de la convocatòria 2009, 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, es notifica a la entitat esmentada el requeriment de documentació assenyalat.
Per conèixer el contingut íntegre del requeriment, la persona interessada
pot comparèixer a les oficines del Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB),
situades al Camí Vell de Bunyola, 43, 1er, despatx 21 (edifici Flex – polígon Son
Castelló) 07009 Palma. Mallorca.
D’acord amb l’article 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
la interessada disposa d’un termini de 10 dies, comptador a partir de l’endemà
de la notificació (publicació) d’aquest requeriment, amb l’advertència que en el
cas de no atendre aquest últim, s’entendrà que desisteix del seu dret al tràmit
corresponent.
Palma, 5 de març de 2012
La directora del Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Francisca Ramis Pons

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 4810
Notificació de Resolució de Recurs d’Alçada d’expedient sancionador per infracció de les normes de consum.
Pel fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, es notifica a través d’aquest Edicte a les persones relacionades a continuació, en virtut 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, que la Hble. Consellera de Salut, Familia i Benestar Social ha
dictat resolució del recurs d’alçada relatiu al expedient sancionador referenciat
:
Exp. núm.: Expedientat ( localitat) :
Co.193/10 Sa Costa de Bunyola, S.L.(Palma)

Acord :
Desestimar

fecha :
16/02/2012

Sanció:
110100

Es fa saber al interessat que la present resolució posa fi a la via administrativa i que contra aquesta podrà interposar, en el termini de dos mesos contats
des de el dia següent a la pràctica de aquesta notificació, recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en la forma i condicions
previstes en la Llei d’aquesta jurisdicció.

Palma, 12 de març de 2012
Instruccions per el pagament del import de la multa:
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 4955
Notificació del Requeriment de documentació de justificació econòmica del curs 812/09 ‘Vigilant de seguretat’ realitzat per
Orovida Balear, S.L. (convocatòria de 2009), línia d’ajuda
sol·licitada per la qual es regula la justificació de les despeses
derivades de la realització d’accions formatives per l’ocupació,
en matèria d’oferta dirigida prioritàriament a treballadors desocupats cofinançada pel Fons Social Europeu, Reial Decret
395/2007 (BOE núm.87, de 11 d’abril de 2007), desenvolupats
per l’ordre TAS 718/2008 de 7 de març (BOE núm. 67, de 18 de
març de 2008)
Atès que no ha estat possible, després de dos intents, la pràctica de la notificació a l’entitat OROVIDA BALEAR, S.L del requeriment emès pel cap del
Servei de Seguiment Econòmic de Formació del SOIB en data 27 de gener de

1r) El pagament de la sanció haurà de fer-se mitjançant el document unificat d’ingrés (D.U.I.)
2n) Per fer efectiu el pagament en el període voluntari el Reglament general de recaptació estableix els terminis següents:
a) Les notificacions practicades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de la notificació, fins al dia 20 del mes següent.
b) Les notificacions practicades entre els dies 16 i el darrer de cada mes,
des de la data de la
notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior.
- Si el darrer dia de pagament fos dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà
el termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3r) El pagament de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document unificat d’ingrés a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé, a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació :
- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banc de Crèdit Balear
- Banco Bilbao Vizcaya

