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Num. 6388
Notificacions de Resolució de revocació total de les concessions de la línia d’ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a
la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de 21 de desembre de 2010.
L’article 8.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de desembre de 2010, per la qual
es convoquen, per segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
modificada per la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de març de 2011, especifica que: les resolucions es notificaran mitjançant publicació en el BOIB, una vegada a l’any, de totes les resolucions efectuades per a aquesta convocatòria.
Els expedients han estat tramitats 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 i el vicepresident del FOGAIBA va dictar la següent resolució:
Resolució de modificació de subvenció per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears
Fets
Certificacions de liquidació, corresponents a les pòlisses d’assegurança agrària subscrites, presentades per l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores
de les Assegurances Agràries Combinades, SA (AGROSEGURO).
Resolucions del Vicepresident del FOGAIBA, on s’ha concedit una ajuda que ara es modifica o revoca.
Proposta del cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes, de les ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades.
Fonaments de dret
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 21 de desembre de 2010, per la qual es convoquen, per
segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificada per la
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de març de 2011.
Conveni subscrit dia 28 de novembre de 2007 pel FOGAIBA amb l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries
Combinades, SA (AGROSEGURO).
Resolució
Modificar les resolucions d’ajuda concedides detallades a l’annex I de revocació total, en virtut de la certificació que AGROSEGURO ha presentat. Aquestes
modificacions suposen la revocació de NOU-CENTS ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (911,04 €).
Interposició de recurs
Contra aquesta Resolució podrà interposar-se 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 seva notificació, d’acord amb l’establert 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
ANNEX I de revocació total
Nif/Cif
Assegurat
J07721798
J07715709

Llinatges i nom/Rao Social
Assegurat
ES CARAVALLONS, S.R.M.
BINIFABINI SR M

Cod
Linia
732
732

Descriptiu Linia
M.E.R. RENOVABLE
M.E.R. RENOVABLE

Polissa
assegurança
100832T
100044R

Subvencio a
revocar
-94,30 €
-816,74 €

Palma, 28 de març de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes
Antoni Durà Blasco

—o—
Num. 6541
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada pel Sr. ANTONIO RAMON TORRES, 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. ANTONIO RAMON
TORRES, amb DNI/NIF 41430813Q, la Resolució de concessió d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de 2011, en relació a l’expedient
núm. 361/2010 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
361/2010, 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 CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÉNTIMS (1.429,80 euros), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA, distribuïts de la manera següent:
741,89 euros amb càrrec al FEADER
1.377,79 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 reso-
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lució, 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.
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.

10-04-2012
Num. 6543
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per CATALINA
VICENS COLL, 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, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes Balears.

Palma, 20 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 6542
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada pel
Sr. ANTONIO RIUDAVETS VILLALONGA, 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. ANTONIO RIUDAVETS VILLALONGA, amb DNI/NIF 41496702X, la Resolució de
concessió d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de
2011, en relació a l’expedient núm. 158/2010 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 158/2010, 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 CINC-CENTS
EUROS AMB ZERO CÉNTIMS (2.500, 00 euros), amb càrrec als pressuposts
del FOGAIBA, distribuïts de la manera següent:
875, 00 euros amb càrrec al FEADER
1625,00 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.
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, 26 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—

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 a la interessada , mitjançant aquest anunci es notifica a CATALINA VICENS COLL, amb NIF 43051881K, la Proposta provisional de resolució denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 16 de desembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 61/2010 de la línia d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes
Balears.
Informar a la interessada que en data de 16 de desembre de 2011 el cap
d’Àrea de Gestió d’Ajudes va signar la Proposta provisional de resolució de
denegació de la subvenció sol·licitada per la interessada, ja que després de revisar l’esmentada sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que
la interessada incompleix el següents requisits:
1. La sol·licitant no compleix amb el requisit de ser agricultor a títol principal o titular d’una explotació agrària qualificada com a prioritària, requisit exigit en el punt 1.a) de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de dia 26 de gener de 2010.
2. La sol·licitant no compleix amb el requisit d’ estar al corrent de les obligacions amb la Seguritat social, requisit específic dels beneficiaris, exigit en el
punt 6 de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de dia
26 de gener de 2010.
Notificar a la interessada el contingut d’aquesta proposta provisional de
denegació de l’ajuda sol·licitada fent-li evident que disposa d’un termini de deu
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la recepció (publicació) d’aquesta
proposta per presentar les al·legacions que consideri adients per a la seva defensa.
Informar-li que en el cas de no fer ús del seu dret per a al·legar en el termini indicat, aquesta proposta provisional tindrà caràcter de definitiva i es procedirà a dictar la corresponent Resolució de denegació d’aquesta ajuda sol·licitada.
També informar-li que aquesta proposta provisional de resolució denegatòria no crea cap dret a favor del beneficiari mentre no s’hagi notificat la
Resolució definitiva.
Informar a la interessada, 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, 22 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 6544
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol.licitud d’ajuda presentada, per MIGUEL
SEGUÍ SALOM , 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, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats naturals en zones 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 MIGUEL
SEGUI SALOM, amb NIF 43125199S la Proposta provisional de resolució
denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 16 de desembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 64/2010 de la línia d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes Balears.
Informar a l’ interessat que en data de 16 de desembre de 2011 el cap d’À-

