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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).

Per tot això, dict la següent
Resolució
Denegar la concessió d’una subvenció a les persones que figuren en l’annex I d’aquesta Resolució, pels motius que igualment figuren en l’annex I.
Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
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-se publicat, 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 d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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.
Resolució
Denegar la concessió d’una subvenció a la senyora Maria Juan Juan, amb
NIF 41348391A, expedient número EDIFICIS-195/2010, per a fer les inversions següents:

Palma, 14 de març de 2012
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes
Per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
(BOIB 153/2011)
Annex I
Expedients denegats
Sol·licitant
M. Trinidad Martínez López
Juan Miguel Ocaña Jiménez
Juan Carlos Romero Palma
Guglielmo Giulio Melis
Anton Karl Mayer
Manuel Vázquez Iglesias
Antonia Vives Cardona
Yolanda Ardila Escobar
José Rafael Chafer García

DNI/NIE/NIF
52555057B
42989497J
46957086X
Y1042409-V
X2511753-S
45798944X
42963572D
41608521A
20412979L

Motiu
Iniciar activitat fora de termini.
Iniciar activitat fora de termini.
Incomplir requisits per ser beneficiari.
Incomplir requisits per ser beneficiari
Incomplir requisits per ser beneficiari.
Incomplir requisits per ser beneficiari.
Incomplir requisits per ser beneficiari
Exercir activitat similar any anterior.
Exercir activitat similar any anterior.

Tipus d’inversió
Substitució de 16 balconeres
per unes altres de fusta i vidre
4/6/4

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: EDIFICIS-195/2010
Document: Resolució
Emissor: ENER
Resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual es denega
una subvenció a la senyora Maria Juan Juan, amb NIF 41348391A
Fets
1. El 22 de setembre de 2010, amb registre d’entrada número 47555/2010,
la senyora Maria Juan Juan 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 5.788,76 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:

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 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.

—o—
Num. 5628
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia per la qual es denega una subvenció per a envoltant tèrmic.

Import
5.788,76 €

Palma, 16 de març de 2012
El director general d’Indústria i Energia, Per delegació del vicepresident
econòmic,de Promoció Empresarial i d’Ocupació (BOIB 153/2011)
Jaime Ochogavía Colom

—o—
Num. 5632
Notificació del full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què
es determina el preu just dels béns i drets de la parcel·la 30 del
polígon 39 de Llucmajor, afectats per l’expedient UP 4/05
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 es desconeix el domicili actual de les persones titulars o no han
pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica als afectats que es
detallen a continuació el full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què es
determina el preu just dels béns i drets afectats per l’expedient UP 4/05 ‘Línia
elèctrica aèria de 15 kV d’interconnexió entre la línia aèria de 15 kV Es Marroig
i l’estació de maniobra de Cala Blava’, en el terme municipal de Llucmajor.
Nom
Rafael Tovar Mojer

Polígon
39

Parcel·la Municipi
30
Llucmajor

En compliment de l’article 30.2 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954, disposen d’un termini de DEU DIES comptadors des de l’en-
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demà d’aquesta publicació per consultar el full d’apreuament elaborat pel beneficiari i manifestar si l’accepten o el rebutgen.
A aquest efecte, poden consultar l’expedient a les dependències del Servei
Jurídic de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, ubicades a la plaça de Son Castelló, 1 (polígon de Son Castelló).
En cas de rebuig, tenen dret a formular-hi al·legacions utilitzant els mètodes de valoració que estimin més adequats, i a aportar les proves que considerin
pertinents per justificar aquesta valoració.
Així mateix, se’ls comunica que, en cas que no acceptin el preu ofert, d’acord amb l’article 31 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954, es trametrà l’expedient de preu just al Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa, qui resoldrà sobre el preu just dels béns o drets objecte de l’expropiació.
Palma, 16 de març de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 5515
Notificació de resolucions de denegació i arxivament de la inscripció en el Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de
serveis a la joventut
Atès que no s’ha pogut notificar la resolució a l’entitat que s’indica a continuació, en compliment de 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 aquesta entitat que s’ha resolt denegar la inscripció
en el Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut i
arxivar la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 8 de l’Ordre de la consellera de
Presidència de 24 de gener de 1997 d’elaboració d’un cens d’entitats juvenils i
d’entitats prestadores de serveis a la joventut.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació, Cultura i
Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació
d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992 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.
L’expedient es troba a disposició de les persones interessades a la Direcció
General de Cultura i Joventut, situada al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 4t,
bloc C, de Palma.
Entitat
Federació Balear d’Associacions LGTB

CIF
G-57594079

24-03-2012

tot fent-li a saber que contra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant la Hble. Consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa :
1.-Per efectuar el pagament de l’import de les sancions , tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, 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.
2.-Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a) Les notificacions practicades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b) Les notificacions practicades entre el dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al 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.
3.- L’ ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de Sancions
de Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al
carrer de Jesús, 38-A, de Palma, 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.
Exp. núm.:
CO.035/11

Expedientat
VIRU PURSNANEY, S.A
(Comercial Canarias)

Data Resolució:
22/02/2012

Sanció:
600 euros

Palma, 13 de març de 2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 5476
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del domicili actual del sancionat o per no haver-se pogut localitzar
el destinatari, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions
imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el 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,
tot fent-li a saber que contra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant la Hble. Consellera de Salut, Família i Benestar Social.

Palma, 15 de març de 2012
Instruccions per al pagament de l’import de la multa :
La directora general de Cultura i Joventut
Isabel Cerdà Moragues

—o—

1.-Per efectuar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, 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.

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL

2.-Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:

Num. 5475
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del domicili actual del sancionat o per no haver-se pogut localitzar el
destinatari, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions
imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el 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,

a) Les notificacions practicades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b) Les notificacions practicades entre el dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al 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.
3.- L’ ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de Sancions
de Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al
carrer de Jesús, 38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de

