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ha pogut ser localitzada, mitjançant aquest anunci es notifica a la persona que
figura en l’annex el següent:
Empresa
Construcciones
Rydepa 2000, SL

Treballador
Data Resolució
Sr. Daniel
07/03/12
Mármol Barbeyto

Palma, 3 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch

—o—
Num. 6968
Notificació de les propostes de resolució d’expedients sancionadors per infracció en la normativa en matèria d’indústria
S’ha intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de
les propostes de resolució d’expedients sancionadors en matèria d’indústria instruïts per la Direcció General d’Indústria i Energia i no hi ha constància que les
persones interessades les hagin rebudes. Per això, 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, amb aquesta publicació es notifica a les persones que s’indiquen a continuació que s’ha dictat una proposta de resolució
d’expedients sancionadors.
Núm. d’expedient: DGIE IN 34/2011
Presumpte infractor: Pedreres Can Ramis, SL
Normativa infringida: infracció de l’article 121.4 i 5 de la llei 22/1973
Sanció: 62.402,00 €

S’ha dictat la Resolució per la qual es concedeix una subvenció per a la
renovació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió posades en servei amb
anterioritat al 31 de desembre de 1985 (BOIB núm. 23, de 15 de febrer).
Contra la 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’aquesta publicació, 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 amb 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 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per a conèixer el contingut íntegre de la Resolució, les persones interessades o els seus representants legals han de comparèixer a les dependències de
la Direcció General d’Indústria i Energia:
-Carrer del Bastió d’en Sanoguera, 2 (07002 Palma)
-Carrer dels Selleters, 25 (07300 Inca)
-Carrer de l’Amistat, 43 (07500 Manacor)
-Avinguda d’Espanya, 49, 2n (07800 Eivissa)
-Carrer de Bajolí, 40 (07714 Maó)
-Carrer dels Bijuters, 36 (07760 Ciutadella de Menorca)
Palma, 19 de març de 2012

Les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies hàbils per
exercir el dret a formular les al·legacions que tinguin per convenients i a l’audiència en el procediment, així com per proposar prova durant el mateix termini, concretant els mitjans de què es pretenguin valer, d’acord amb l’article 8.3
del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en l’exercici de la potestat sancionadora.
En el supòsit que no es facin al·legacions al contingut de la proposta de
resolució en el termini esmentat abans, l’inici del procediment es podrà considerar resolució sempre que contengui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada, d’acord amb l’article 8.4 del Decret esmentat en el paràgraf
anterior.
En qualsevol moment anterior a la resolució, si l’interessat reconeix la
seva responsabilitat, es pot resoldre el procediment amb la imposició, sense fer
més tràmits, de la sanció que sigui procedent.
Els expedients es troben a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, Direcció General d’Indústria i Energia, (Bastió de
Sanoguera,2, 07002 Palma).
Òrgan competent per resoldre: el director general d’Indústria i Energia
Instructor: Bel Monjo Bordoy
Palma, 30 de març de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
Num. 6973
Notificació de la Resolució del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per la qual es concedeix
una subvenció sol·licitada dins el marc de la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 31 de gener de 2011
per la qual es convoquen ajudes destinades a la renovació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOIB núm. 23, de 15 de
febrer)
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 la persona interessada o no

El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

Annex
Expedient
RIE-163/2011

Nom i llinatges
Josefa Roca Rosado

—o—
Num. 6975
Notificació de les resolucions del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per les quals es deneguen
subvencions sol·licitades dins el marc de la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 31 de gener de 2011
per la qual es convoquen ajudes destinades a la renovació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOIB núm. 23, de 15 de
febrer)
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 interessades o
no han pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:
S’ha dictat la Resolució per la qual es denega la subvenció per a la renovació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió posades en servei amb anterioritat al 31 de desembre de 1985 (BOIB núm. 23, de 15 de febrer).
Contra la 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’aquesta publicació, 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 amb 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 29/1998, de 13
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de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per a conèixer el contingut íntegre de la Resolució, les persones interessades o els seus representants legals han de comparèixer a les dependències de
la Direcció General d’Indústria i Energia:
-Carrer del Bastió d’en Sanoguera, 2 (07002 Palma)
-Carrer dels Selleters, 25 (07300 Inca)
-Carrer de l’Amistat, 43 (07500 Manacor)
-Avinguda d’Espanya, 49, 2n (07800 Eivissa)
-Carrer de Bajolí, 40 (07714 Maó)
-Carrer dels Bijuters, 36 (07760 Ciutadella de Menorca)
Palma, 19 de març de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
Annex
Expedient
RIE-151/2011
RIE-153/2011
RIE-171/2011
RIE-194/2011

Nom i llinatges
CP Joan Miró, 126, de Palma
CP II i III Pullman (carrer de Saridakis, 2)
CP Alòs, 4F, de Palma
Yana Audrey Penton

—o—
Num. 6976
Notificació de les resolucions del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per les quals es considera
que la persona interessada ha desistit de la sol·licitud de subvenció presentada dins el marc de la Resolució de la consellera de
Comerç, Indústria i Energia de 31 de gener de 2011 per la qual
es convoquen ajudes destinades a la renovació d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió (BOIB núm. 23, de 15 de febrer)
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 interessades o
no han pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:

14-04-2012
Annex

Expedient
RIE-3/2011
RIE-10/2011
RIE-16/2011
RIE-82/2011
RIE-150/2011
RIE-152/2011

Nom i llinatges
Maria Tugores Ramis
Pedro Gelabert Amengual
Gregorio Martín Pérez
Antònia Maria Fuentespina Ribot
CP carrer de Ricardo Roca, 5 de Palma
CP Panams I i II carrer del Puig d’Alaró

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 6958
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 al Reial Club Nàutic de Palma per a l’organització del 43 Trofeu de Regates S.A.R. Princesa Sofía Mapfre,
celebrat els dies 31 de març fins el 7 d’abril de 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 al Reial Club Nàutic de Palma, per a l’organització del 43 Trofeu de Regates S.A.R. Princesa Sofía Mapfre, celebrat els dies
31 de març fins el 7 d’abril de 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 a la Secretaria General de la Conselleria
de Presidència, (passeig de Sagrera, 2, Palma), com també, si escau, presentar
al·legacions davant aquesta mateixa Secretaria General.
Palma, 4 d’abril de 2012
La secretària general
Catalina Ferrer i Bover

—o—
S’ha dictat la Resolució per la qual es considera que la persona interessada ha desistit de la sol·licitud de subvenció per a la renovació d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió posades en servei amb anterioritat al 31 de desembre
de 1985 (BOIB núm. 23, de 15 de febrer).
Contra la 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’aquesta publicació, 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 amb 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 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per a conèixer el contingut íntegre de la Resolució, les persones interessades o els seus representants legals han de comparèixer a les dependències de
la Direcció General d’Indústria i Energia:
-Carrer del Bastió d’en Sanoguera, 2 (07002 Palma)
-Carrer dels Selleters, 25 (07300 Inca)
-Carrer de l’Amistat, 43 (07500 Manacor)
-Avinguda d’Espanya, 49, 2n (07800 Eivissa)
-Carrer de Bajolí, 40 (07714 Maó)
-Carrer dels Bijuters, 36 (07760 Ciutadella de Menorca)

Num. 6960
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 al Reial Club Nàutic de Palma per a l’organització de la XXX Copa del Rei de Vela a Palma, a celebrar els
dies 16 fins al 21 de juliol de 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 al Reial Club Nàutic de Palma, per a l’organització de la XXX Copa del Rei de Vela a Palma, a celebrar els dies 16 fins al 21
de juliol de 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 a la Secretaria General de la Conselleria de
Presidència, (Passeig de Sagrera, 2, Palma), com també, si escau, presentar
al·legacions davant aquesta mateixa Secretaria General.
Palma, 4 d’abril de 2012
La secretaria general
Catalina Ferrer i Bover

Palma, 19 de març de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—

