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10907588
37335057
18227814
75443531
37341646
43094083
41740674
43153036
44224762
72698002
43126932
47023336

MIGOYA MENDEZ, MARIA DEL CARMEN
CERDA RIERA, MATEU
MASCARÓ GALMÉS, ANDREU
COTRINO GARCIA, FRANCISCO JAVIER
PONS RETTICH, MARIA MAGDALENA
GARCIA PERELLO, ANGEL
GUASCH LOPEZ, MONICA
CAMPOS GUERRERO, Mª DEL PILAR
FALCÓN PARRA, MªJOSÉ
VALENCIA SOLA, MARIA
GARCIA YESTE, ALVARO
DÍAZ CASTRO, SARA MARÍA

63,745
63,597
63,049
62,708
62,478
62,191
62,173
62,153
62,089
61,846
61,523
61,368

Num. 51
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

PROMOCIÓ INTERNA
Dni
50183191
43011524
22989057

Llinatges I Nom
RUIZ CARRASCO, ANA ISABEL
GARCIA ALCARAZ, MELCHOR
ROS MARTINEZ, MOISES

Total
73,663
59,406
28,438

Posic Torn
1
PI
2
PI
3
PI

LLISTA COMPLEMENTARIA
TORN LLIURE
Llinatges I Nom
PLASENCIA CAMARERO, Mª TERESA
SERRANO FERNANDEZ, BEATRIZ
LLOBERA IGLESIAS, FRANCISCA
BAZAL VEGA, NOA
NAVARRO MARTINEZ, ALICIA
ALIAGA GALLEGOS, NURIA
GARCÍA MENDIETA, FRANCISCO
CONTRERAS GARCIA, SONIA
LOMBO FARIÑAS, ELENA PILAR
BAQUERO GRACIA, RAUL
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que es regula en els articles 42 a 47 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern
de les Illes Balears.
2. L’article 44 de la Llei 4/2001 estableix que, quan ho decideixi el conseller competent de manera motivada, el projecte d’ordre ha de ser sotmès a
informació pública, d’acord amb el que disposa el punt 4 de l’article 43, és a dir,
en un termini adequat a la naturalesa de la disposició i no inferior a quinze dies,
si bé la Llei permet excepcionalment reduir aquest termini a set dies, per raons
justificades, mitjançant un acord o una resolució motivada.
3. 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, disposa que la publicació, en els termes prevists en l’article 60 del text legal esmentat, substitueix la notificació i té els mateixos efectes quan l’acte tengui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Sotmetre el Projecte d’ordre per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a
18.000 euros a informació pública durant un termini de quinze dies comptadors
a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

ANNEX II

Dni
44266291
47058580
43149013
71018515
53403433
75249304
44397219
74643773
71428818
21491100

10-04-2012

Total Posic. Torn
61,177
1
L
61,151
2
L
61,128
3
L
61,112
4
L
60,969
5
L
60,309
6
L
60,153
7
L
60,013
8
L
59,920
9
L
59,443
10
L

2. Posar a disposició de les persones interessades una còpia del text del
Projecte d’ordre durant el termini previst a la seu de Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, situada al carrer de Palau
Reial, 17, de Palma, i al web de la Vicepresidència (http://econ-hisenda-innova.caib.es).
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 de març de 2012
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

ANNEX III

—o—
Codi de la Plaça Centre de Treball/Zbs- Localitat
07330
07305
07311
07321

Núm. Places

061 BALEARS – BALEARS
27
GAP MALLORCA – MALLORCA
20
GAP EIVISSA/FORMENTERA – EIVISSA/FORMENTERA 5
GAP MENORCA – MENORCA
3

—o—

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 6453
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 28 de març de 2012 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual s’eleva el límit
exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 18.000 euros
Antecedents
1. Dia 14 de març de 2012 la secretària general de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació va emetre un informe justificatiu relatiu a la necessitar d’elaborar una ordre per la qual s’elevi el límit
exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 18.000 euros.
2. Mitjançant una resolució de 15 de març de 2012, el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació va resoldre iniciar el procediment d’elaboració d’un projecte d’ordre per la qual s’elevi el límit exempt de
l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a
18.000 euros, i se’n designà l’òrgan responsable de tramitar-lo.
3. La Secretaria General de la Vicepresidència Econòmica ha elaborat el
Projecte d’ordre per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar
garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament.
Consideracions jurídiques
1. Atès que es tracta d’un projecte de disposició reglamentària, la tramitació ha de seguir el procediment d’elaboració de les disposicions administratives,

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 6306
Resolució de la sol·licitud de baixa en el Registre d’explotacions
ramaderes de les Illes Balears de l’explotació ramadera
Ganaderia Lopez Raigal, amb codi ES070040001842, presentada per Jose Antonio Lopez Raigal, amb DNI/CIF 43051943Z
Fets
1.El dia 07/09/2011 es presenta la sol·licitud baixa del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears de l’explotació esmentada, amb núm.
d’entrada 19/10/2011.
2.La sol·licitud compleix tots els requisits documentals exigits.
3.El dia 19/10/2011 el Servei de Ramaderia emet informe proposta per
donar de baixa l’explotació.
Fonaments de dret
1.Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el
Registre general d’explotacions ramaderes
2.Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre general
d’explotacions agràries de les Illes Balears.
Per tot, l’exposat anteriorment,
Resolc
1.Donar de baixa del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes
Balears l’explotació anomenada Ganadera Lopez Raigal, amb codi REGA
ES070040001842, de la qual és titular Jose Antonio Lopez Raigal, amb DNI
43051943Z.
2.Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs d’alçada, davant el conseller d’ Agricultura, Medi Ambient
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i Territori, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació, de
conformitat amb 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 i amb 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.
Palma, 19 d’octubre de 2011
La directora general
Margaret Mercadal Camps

10-04-2012

Segons el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament, prevists en la Resolució, abans esmentada, de 7 d’abril de 2003, i
atesa la modificació, també esmentada, que du a terme la Resolució de 27 de
febrer de 2004, cada organització ha de formalitzar un escrit de petició, el qual
s’ha de presentar prèvia publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
la convocatòria de la Presidència del CES, en la qual s’indicarà la quantia total
de l’assignació de funcionament i el termini per presentar l’escrit de petició.
Atès l’exposat, dict aquesta

—o—
RESOLUCIÓ
Num. 6307
Resolució de la sol·licitud de baixa en el Registre d’explotacions
ramaderes de les Illes Balears de l’explotació ramadera
Ganadería López Raigal, amb codi ES070040001855, presentada per José Antonio López Raigal, amb DNI/CIF 43051943Z
Fets
1.El dia 07/09/2011 es presenta la sol·licitud baixa del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears de l’explotació esmentada, amb núm.
d’entrada 1911/2011.
2.La sol·licitud compleix tots els requisits documentals exigits.
3.El dia 10/11/2011 el Servei de Ramaderia emet informe proposta per
donar de baixa l’explotació.
Fonaments de dret
1.Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el
Registre general d’explotacions ramaderes
2.Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre general
d’explotacions agràries de les Illes Balears.
Per tot, l’exposat anteriorment,
Resolc
1.Donar de baixa del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes
Balears l’explotació anomenada Gandería López Raigal, amb codi REGA
ES070040001855, de la qual és titular José Antonio López Raigal, amb DNI
43051943Z.

Convoc les organitzacions CAEB, PIMEB, CCOO I UGT, integrants dels
grups I i II d’aquest Consell, perquè presentin els escrits de petició corresponents a l’exercici 2012, en els termes següents:
a) El termini per presentar l’escrit de petició és de 30 dies hàbils comptadors des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears
b) La quantia total de l’assignació de funcionament és de 19.992,00 euros,
adscrits a la partida pressupostària 05101 G/111D01 48000 00, de la Secció 05
dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2012.
c) L’escrit de petició s’ha de realitzar segons el model normalitzat que
figura en l’annex I de la Resolució de la Presidència del CES per la qual s’aproven el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i
II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm.
59 EXT., de 28 d’abril de 2003 i modificada per la Resolució de 24 de febrer
(BOIB núm. 35, d’11 de març de 2004)
Palma, 30 de març de 2012
El president en funcions
Llorenç Huguet Rotger

2.Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs d’alçada, davant el conseller d’ Agricultura, Medi Ambient
i Territori, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació, de
conformitat amb 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 i amb 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.
Palma, 10 d’octubre de 2011
La directora general
Margaret Mercadal Camps

—o—
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES
BALEARS
Num. 6415
Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual
es publica la convocatòria, corresponent a l’any 2012, de l’assignació de funcionament per a les organitzacions empresarials
i sindicals que formen part dels grups I i II d’aquest Consell
El dia 7 d’abril de 2003 la Presidència del Consell Econòmic i Social
(CES) va adoptar la Resolució per la qual s’aproven el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II d’aquest Consell (BOIB núm.
59 EXT., de 28 d’abril de 2003). Aquesta Resolució va ser modificada per la
Resolució de 27 de febrer de 2004 (BOIB núm. 35, d’11 de març de 2004).

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 6336
Notificació de la designació d’instructors en els expedients sancionadors per infracció a la normativa de prevenció de riscs
laborals
D’acord amb el 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, i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els
destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació que, d’acord amb la Resolució de nomenament d’instructors
en els procediments sancionadors en matèria de prevenció de riscs laborals d’1
de setembre de 2010, s’han designat els instructors que s’indiquen a continuació, als efectes previstos en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Exp.
Núm.acta
DGTSL 34/2012 SL 2011/168341
DGTSL 45/2012 SL 2011/183495

Empresa
Autoacares Paya, SL
Cultivos Calvià, SAT

Instructor/a
María José Pomar Miró
María José Pomar Miró

Palma, 26 de març de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—

