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Num. 5398
Publicació de la Resolució de revocació parcial de la Resolució
de concessió de l’ajuda i d’arxiu de l’expedient 219/2007, el
titular del qual és JOSE MARTÍ BENEJAM, en relació a la línia
d’ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya a les Illes
Balears.
D’acord amb l’establert a 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 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat , mitjançant aquest anunci es notifica a JOSE
MARTÍ BENEJAM, amb NIF 41494719M, la Resolució de revocació parcial
de la Resolució de concessió de l’ajuda i d’arxiu de l’expedient dictada pel vicepresident del FOGAIBA dia 13 de juny de 2011, en relació a l’expedient núm.
219/2007 de la línia d’ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les
dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya a les Illes Balears.
Informar a l’interessat que, en data de 13 de juny de 2011, el vicepresident del FOGAIBA va dictar la Resolució de revocació parcial de la Resolució
de concessió de l’ajuda de dia 7 de novembre de 2008, per la qual es concedia
una ajuda a l’interessat, per incompliment en matèria de condicionalitat, la qual
cosa implica una reducció de l’ajuda concedida d’un 1%; així com també, la
declaració d’obligatorietat de reintegrament de l’import de 16,61 euros rebut
indegudament, el qual fou ingressat per l’interessat el dia 3 de juny de 2011; així
com també, l’arxiu de l’expedient de referència, perquè l’interessat ha abonat
íntegrament l’import reclamat dins el termini voluntari.
Així mateix, se li notifica a l’interessat que contra aquesta resolució pot
interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquesta notificació, d’acord amb l’establert a l’article 58.4 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i als articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Informar a l’interessat, que l’expedient es troba a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/ Foners,
10, de Palma.
Palma, 7 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 5399
Publicació del requeriment per a l’esmena de deficiències de l’ajuda sol·licitada pel Sr. GREGORI NEGRE BOVER, per la línia
d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones
de muntanya a l’empara de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 26 de gener de 2010, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 de la línea d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones de muntanya.
D’acord amb l’establert a 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 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat , mitjançant aquest anunci es notifica al Sr. GREGORI NEGRE BOVER, amb DNI/NIF 42980839 A, el requeriment per a l’esmena de deficiències, del cap de Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del
FOGAIBA, de dia 28 d’octubre de 2011, en relació a l’expedient núm. 74/2010
de la línia d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones de
muntanya.
Informar a l’interessat que, en data de 28 d’octubre de 2011, el cap del
Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural va signar un requeriment per a l’esmena de deficiències en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada per l’interessat, ja que després de revisar l’esmentada sol·licitud així com la documentació
adjunta falta la següent documentació:
- Certificat d’empadronament de 2010. (Per a completar la documentació
específica que ha d’acompanyar a la sol·licitud segons el punt 4c) de l’apartat
Setè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA, de 26 de gener de 2010).
- Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i del document d’ingrés o devolució de l’exercici 2008. (Per a completar la documentació
específica que ha d’acompanyar a la sol·licitud segons el punt 4d) de l’apartat
Setè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA, de 26 de gener de 2010).
- Certificat/s anual/s d’ingressos i retencions de l’Empresa/es pels rendi-
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ments de treball del/s declarant/s, en cas de tenir rendiments a la declaració de
l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2008 (casella Nº 15
de la declaració). (Per a comprovar el requisit de ser agricultor a títol principal,
d’acord amb el punt 1 a) de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA, de 26 de gener de 2010).
Notificar a l’interessat que l’esmentada documentació s’ha de presentar en
el Registre de les oficines del FOGAIBA, a les delegacions comarcals, o a qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 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, en el termini de
deu dies, comptadors des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’establert a l’article 71 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre; amb l’advertiment que, si no es fa així, es considerarà que desisteix de la
seva petició i, prèvia resolució, es procedirà a l’arxiu de l’expedient.
Informar a l’interessat, que l’expedient es troba a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/ Foners,
10, de Palma.
Palma, 05 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 5420
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada
pel Sr. LORENZO BOSCH FEDELICH, per la línia d’ajudes
destinades a compensar les dificultats naturals en zones diferents
a les de muntanya, a l’empara de la Resolució de la presidenta
del FOGAIBA de 26 de gener de 2010, per la qual s’aprova la
convocatòria per a l’any 2010 de la línea d’ajudes destinades a
compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de
muntanya.
D’acord amb l’establert a 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 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat , mitjançant aquest anunci es notifica al Sr. LORENZO BOSCH FEDELICH, amb DNI/NIF 41741024A, la Resolució de concessió
d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de 2011, en
relació a l’expedient núm. 225/2010 de la línia d’ajudes destinades compensar
les dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.
Informar a l’interessat que, en data de 14 de novembre de 2011, el vicepresident del FOGAIBA va aprovar l’ajuda sol·licitada per l’interessat, expedient 225/2010, en el marc de l’ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
dia 18 de desembre de 2007 por la que se estableixen les bases reguladores de
la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament
Rural de les Illes Balears, Resolució de la presidenta del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de dia 26 de gener de 2010,
per la qual es convoquen, subvencions destinades a compensar les dificultats
naturals en zones diferents a les de muntanya, corresponents a l’any 2010.
L’import màxim de l’ajuda que es concedeix és de DOS MIL NORANTA-VUIT
EUROS AMB VUITANTA CÉNTIMS (2.098, 80 euros), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA, distribuïts de la manera següent:
734, 58 euros amb càrrec al FEADER
1364,22 euros amb càrrec a la CAIB
Informar a l’interessat que per al pagament de la indemnització compensatòria, el beneficiari comunicarà al FOGAIBA la seva acceptació. No obstant
això, s’entén que la indemnització és acceptada si, un cop transcorregut el termini d’un mes, no s’ha produït la comunicació.
Notificar l’esmentada resolució a l’interessat, informant-li que contra
aquesta, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el termini
d’un mes, comptador a partir del dia següent a la data de recepció (publicació)
d’aquesta resolució, d’acord amb l’establert a l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i en els articles 114 i 115 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.
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Informar a l’interessat, que l’expedient es troba a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/ Foners,
10, de Palma.

Conselleria d’Administracions Públiques, ubicada al carrer de Francesc Salvà,
s/n (Es Pont d’Inca), de Marratxí, com també, si escau, presentar al·legacions
davant aquesta mateixa Secretaria General.

Palma, 8 de març de 2012

Marratxí, 19 de març de 2012

El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

El secretari general
Óscar J. Lladó Arrieta

—o—

—o—

Num. 5421
Notificació de la resolució d’acceptació de desistiment referent a
l’expedient MEA-235/2011 de sol·licitud d’ajuda a presentada
per BISK BALEARIC SERVICE SL, en relació a la línia d’ajuda modernització de les explotacions agrícoles.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de resolució d’acceptació de desistiment de l’expedient de sol·licitud d’ajuda presentada per BISK
BALEARIC SERVICE SL amb NIF B-57505075J, en relació a la línia d’ajuda
‘Modernització de les explotacions agrícoles’ relativa a la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
de 4 de febrer de 2011 per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la modernització de les explotacions agrícoles, 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 6 de febrer de 2012 el Vicepresident del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
PRIMER. Acceptar el desistiment a l’ajuda de l’expedient MEA 235/11
sol·licitada per BISK BALEARIC SERVICE SL amb NIF B-57505075, ja que
en data 23/11/11 va presentar un escrit en el qual manifestava el seu desistiment
a l’ajuda que el pugui correspondre dins la línia d’ajuda ¨Modernització de les
explotacions agrícoles¨.
SEGON. Procedir a l’arxiu de les actuacions de l’expedient de referència.
TERCER. Notificar a l’interessat que contra aquesta resolució es podrà
interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació
de la resolució, d’acord amb el que s’estableix en l’article 58.4 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i en els articles 114 i 115 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.
Palma, 13 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 5621
Tràmit d’audiència i d’informació pública del Projecte de Decret
pel qual s’aproven les normes reguladores de la concessió directa d’una subvenció a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB), per ajudar al compliment del seu programa
d’activitats i de les seves finalitats per a l’any 2012
D’acord amb el que disposen els articles 43.1 b i 44 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, com també l’article 59.6 a de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, se sotmet a audiència i informació
pública el Projecte de Decret pel qual s’aproven les normes reguladores de la
concessió directa d’una subvenció a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB), per ajudar al compliment del seu programa d’activitats i de les
seves finalitats per a l’any 2012, durant un termini de set dies hàbils a comptar
des del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, període en el qual es pot consultar el Projecte esmentat i la resta
de l’expedient d’elaboració de la norma en la Secretaria General de la

Num. 5576
Notificació de la tramesa a l’Agència Tributària de les Illes
Balears de l’escrit de la Sra. Margarita Mulet Cañellas, de 25 de
setembre de 2011, en el qual sol·licita la prescripció d’un deute
derivat de l’expedient 3635389-88 sem 21 al 27 05/C/0216 de
1988
Atès que no s’ha pogut practicar la notificació de l’ofici del secretari
general de la Conselleria d’Administracions Públiques de 9 de febrer de 2012,
en resposta a la sol·licitud d’extinció de deute amb motiu de prescripció formulada per la Sra. Margarita Mulet Cañellas, i segons el que preveu l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26/11, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es notifica a la Sra. MARGARITA
MULET CAÑELLAS que s’ha traslladat aquest assumpte a l’Agència
Tributària de les Illes Balears, a la qual es considera competent per atendre l’esmentada sol·licitud.
Marratxí, 16 de març de 2012
El secretari general
Óscar J. Lladó Arrieta

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y DE EMPLEO
Num. 5948
Decreto 23/2012, de 23 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la entidad pública empresarial Instituto de
Innovación Empresarial de las Illes Balears
Mediante el Decreto 110/1997, de 1 de agosto, se constituyó, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Instituto Balear
de Desarrollo Industrial (IDI), como empresa pública de las definidas en el artículo 1.b) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades Autónomas, Empresas
Públicas y Vinculadas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, esto es,
como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, que ha de
ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de dicha Ley.
Tras diversas modificaciones del citado Decreto 110/1997, entre las que
cabe destacar las producidas mediante los decretos 143/2000, de 20 de octubre,
y 99/2004, de 10 de diciembre, por los que, en esencia y respectivamente, se
cambió la denominación inicial de la entidad por la de Instituto de Innovación
Empresarial de las Illes Balears, y se reforzó su carácter de ente instrumental al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, se aprobó el Decreto
11/2008, de 25 de enero, por el que se estableció el actual régimen de funcionamiento de sus órganos de gobierno y de dirección, aglutinando el contenido de
los distintos cambios producidos por razón de la asunción efectiva de las funciones realizadas anteriormente por el Consorcio Centro Europeo de Empresas
Innovadoras (CEEI) y por el Consorcio para el Desarrollo Económico de las
Illes Balears (CDEIB), y que no dieron lugar en su momento a modificación
estatutaria alguna, a lo que cabe añadir, finalmente, la modificación introducida
por el Decreto 103/2010, de 27 de agosto, a los efectos de incorporar a la finalidad institucional del IDI la actividad ferial y de promoción que se venía ejerciendo por la sociedad mercantil pública Ferias y Congresos de Baleares, SA,

