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rea de Gestió d’Ajudes va signar la Proposta provisional de resolució de denegació de la subvenció sol·licitada per l’ interessat, ja que després de revisar l’esmentada sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que l’ interessat incompleix el següents requisits:
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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, 26 de març de 2012

1. El sol·licitant no compleix amb el requisit d’estar al corrent de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques i amb la seguritat social, requisit 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 l’interessat 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 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, 22 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 6545
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada
per la Sra. MARIA DEL CARMEN VINENT SINTES, 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 a la interessada , mitjançant aquest anunci es notifica a la Sra.
MARIA DEL CARMEN VINENT SINTES, amb DNI/NIF 41499170V, la
Resolució de concessió d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de
novembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 115/2010 de la línia d’ajudes
destinades compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.
Informar a la interessada que, en data de 14 de novembre de 2011, el vicepresident del FOGAIBA va aprovar l’ajuda sol·licitada per la interessada, expedient 115/2010, 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 la interessada 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 la interessada, 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.

El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 6546
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol.licitud d’ajuda presentada, per JAIME SASTRE MARTORELL, 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 JAIME SASTRE MARTORELL, amb NIF 78205552D, 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. 47/2010 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’Àrea de Gestió d’Ajudes va signar la Proposta provisional de resolució de denegació de la subvenció sol·licitada per l’ interessat, ja que després de revisar
l’esmentada sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que l’
interessat incompleix el següents requisits:
1. L’explotació del sol·licitant no compleix amb el requisit de tenir una
càrrega ramadera màxima d’1 UBM per hectàrea de superfície farratgera, requisit exigit en el punt 2.b) de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de dia 26 de gener de 2010.
Notificar a l’interessat 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 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, 22 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 6547
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol.licitud d’ajuda presentada, per BERNARDINO AMENGUAL ALORDA, 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 BERNARDINO AMENGUAL ALORDA, amb NIF 41368301H, 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. 27/2010 de la línia d’ajudes
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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’Àrea de Gestió d’Ajudes va signar la Proposta provisional de resolució de denegació de la subvenció sol·licitada per l’ interessat, ja que després de revisar l’esmentada sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que l’ interessat incompleix el següents requisits:
1. El sol·licitant no compleix amb el requisit de ser agricultor a títol principal o titular d’una explotació agrària qualificada com a prioritària, 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. L’explotació del sol·licitant no compleix amb el requisit de tenir una
càrrega ramadera màxima d’1 UBM per hectàrea de superfície farratgera, requisit exigit en el punt 2.b) de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de dia 26 de gener de 2010.
Notificar a l’interessat 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 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, 20 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 6548
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada
pel Sr. VICENTE TORRES FERRER , 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. VICENTE TORRES FERRER, amb DNI/NIF 41438049F, la Resolució de concessió
d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de 2011, en
relació a l’expedient núm. 369/2010 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 369/2010, 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 SIS-CENTS DOTZE
EUROS AMB SEIXANTA CÉNTIMS (612,60 euros), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA, distribuïts de la manera següent:
214,41 euros amb càrrec al FEADER
398,19 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 ter-
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mini 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, 20 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 6550
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada pel
Sr. JUAN SERRA PRATS, 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. JUAN
SERRA PRATS, amb DNI/NIF 46951078M, la Resolució de concessió d’ajuda
del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de 2011, en relació a
l’expedient núm. 370/2010 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 370/2010, 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 TRES-CENTS EUROS
AMB ZERO CÉNTIMS (300, 00 euros), amb càrrec als pressuposts del
FOGAIBA, distribuïts de la manera següent:
105, 00 euros amb càrrec al FEADER
195,00 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, 20 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—

