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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.
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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
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L’expedient , així com el document unificat d’ingrés per fer efectiu el
pagament de la multa, es troben a la seva disposició a la Conselleria de Salut,
Familia i Benestar Social, Secció de Sancions- Consum, carrer de Jesús, 38-A
de Palma de Mallorca.
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per a l’any 2012, per un import màxim de 10.000. Durant set dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquest anunci, les persones interessades
poden consultar-ne l’esborrany a www.caib.es.
Palma, 12 de març de 2012

Palma, 24 de febrer de 2012
La secretaria general
Concepción Sartorio Acosta

La consellera de Salut Familia i Benestar Social
Carmen Castro i Gandasegui

—o—

—o—

Num. 4879
Notificació de tràmit d’esmenes de l’expedient RA215/12 a nom
de SON SAN JUAN EXPLOTACIONES SL de la línia d’ajuda:
Ajudes per replantar arbres.

Num. 4813
Notificacions de acords d’iniciació d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.
Per ignorar-se el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, a través d’aquest edicte a les persones que es relacionen a continuació,
en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat sancionador, per
presumpta infracció de la normativa de consum, per acord del director general
de Salut Pública i Consum, en virtut del que disposa l’article 2n del Decret
100/1993, de 2 de setembre, de la CAIB. A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició a la secció de Sancions de
Consum, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer
de Jesús 38-A, 07010 de Palma, tot fent-los saber que disposen d’un termini de
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.: Expedientat ( localitat):
Co. 247/11 ROTULATIENDA, S.L. ( Talleres y recambios esp.Elia)

Instructor/a:
Patricia Llinás

Palma, 5 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—

Atès que no ha estat possible realitzar la notificació del tràmit d’esmenes
de la línia d’ajuda per replantar arbres, a nom de SON SAN JUAN EXPLOTACIONES SL, amb NIF B07681109, corresponent a l’expedient RA215/12, 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 17 de gener de 2012 el tècnic del Servei d’Ajudes OCM i de
l’Estat del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
ha dictat el següent tràmit d’audiència:
Desprès d’haver revisat la documentació que acompanya la sol·licitud
d’ajuda indicada, s’han detectat les següents deficiències o mancances:
- Fotocòpia compulsada dels estatuts reglament o escriptura de constitució de l’entitat, correctament inscrits en el registre corresponent.
Us requerim perquè en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació, aporteu la documentació que cregueu adient per poder esmenar-les.
A la vostra instància heu de fer referència al número d’expedient i a la
línia d’ajuda que més a dalt s’indiquen.
Així mateix, si no esmeneu aquestes deficiències, es considerarà que heu
desistit de la vostra sol·licitud i es procedirà a l’arxiu de l’expedient, conforme
preveu l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 9 de març de 2012

Num. 4815
Notificació de proposta de resolució d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.

El Cap d’Àrea de gestió d’ajudes
Antonio Durá Blasco

—o—

Per fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat el 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, que
els ha estat formulada la proposta de resolució de l’expedient instruït, per presumpta infracció de les normes de consum i defensa del consumidor, tenen l’expedient esmentat a la seva disposició a la Unitat de Sancions de la Direcció
General de Salut Pública i Consum , carrer de Jesús, 38-A de Palma, i es comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per a formular al·legacions a la
proposta.
Exp. núm.:
CO.20/11

Expedientat
HUAZUIBA & BINGXIN, S.L.

Població
Madrid

Palma, 5 de març de 2012
La instructora
Mercedes Quert

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 5192
Anunci d’informació pública del Decret pel qual es regula la
concessió d’una subvenció a l’Ajuntament d’Alaior per finançar
les despeses derivades de l’organització i el desenvolupament de
la Fira del Camp d’Alaior per a l’any 2012, per un import màxim
de 10.000 €
S’obre un termini d’informació pública del Decret pel qual es regula la
concessió d’una subvenció a l’Ajuntament d’Alaior, per finançar les despeses
derivades de l’organització i el desenvolupament de la Fira del Camp d’Alaior

Num. 4882
Notificació de Resolució de concessió d’una subvenció de l’expedient RAE030/09 a nom de ALEMANY FEMENIAS, JUAN
BAUTISTA de la línia d’ajuda: Subvencions destinades al
foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones
en règims extensius, per a l’any 2009.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es concedeix la subvenció destinada al foment de sistemes de producció de
races ramaderes autòctones en règims extensius, per a l’any 2009, a nom de
ALEMANY FEMENIAS, JUAN BAUTISTA amb NIF 28989569R i que va
donar lloc a l’expedient núm. RAE030/09, 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 16 de desembre de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
Aprovar la concessió d’una subvenció a ALEMANY FEMENIAS, JUAN
BAUTISTA, i NIF 28989569R per la línia d’ajuts RAE – Races autòctones en
extensiu, convocatòria 2009.
ESPECIE
OVI

RAZA

GRUP

AN·SOL AN·ACCEP

MALLORQUINA MES DE 12 MESOS
TOTAL

UGM TOTALS
UGM RAE
UGM RA*

0,75
0,75
0,00

UGM

5

5

0,75

5

5

0,75

x 130 Euros
x 50 Euros

97,50
0,00

