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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució – que exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Turisme i Esports
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, 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 des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 17 d’abril de 2012
El secretari general
Joaquín Legaza Cotayna
Resolució del Conseller de Turisme i Esports de Delegació de firma (BOIB núm. 111 21/07/2011)

ANNEX 1
BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ
Sol·licitant
Federació Balear d’Handbol
Federació Balear d’Handbol
Federació Balear d’Handbol
Federació Balear de Colombofilia
Federació de Basquet de les Illes Balears
Port de Pollença Futbol Club
Club Futbol Sala de Alaró
Club Sporting Ciutat de Palma
Club Esportiu Campos
Club Deportivo Menorca
Racing Formentera F.S
Vitamelo Futbol Sala
Vitamelo Futbol Sala
Vitamelo Futbol Sala
Club Deportivo Atlético Jesús
Club Deportivo Atlético Jesús
Unión Deportiva Atlético Isleño
Unión Deportiva Atlético Isleño
Unión Deportiva Atlético Isleño
Club San José Obrero
Club Volei Artà
Esporles Volei Club
Club Sóller Tennis Taula
Son Cladera Tennis Taula Club
Club Tennis Taula Es Viver
Penya Esportiva Son Marçal Xtrem Menorca
Penya Esportiva Sant Jordi
Associació S’Hort d’en Guixa
Asociación Deportiva Penya Arrabal
Michel Rene Julien
Francisco Angel Gómez Yepez
Rafael Bagur Marqués
Alexandre Bagur Moll

DNI/NIE/CIF
G07192990
G07192990
G07192990
G07172174
G07192156
G07734676
G07873874
G07450059
G07484587
G07043227
G57579856
G57652232
G57652232
G57652232
G07456601
G07456601
G07438286
G07438286
G07438286
G07835887
G07964752
G57013336
G57376774
G57445017
G57246027
V57348443
G07440431
G57627838
G07430754
X1322789J
02547330B
41734839M
41744898J

OBJECTE
Juvenil Masculina Son Rapinya 18.02.2012
Sènior Fem. 1era Nacional 19.02.2012
Sènior Masc. 1era Aut. HC Menorca 19.02.2012
Campionat Absolut Balears 22.01.2012
1era Div. Masculina 19.02.2012
Fem. Autonòmica Futbol 18.02.2012
3era Div. Nacional Futbol Sala 18.02.2012
Juvenil Fed. Futbol 19.02.2012
3era Div. Futbol 11.02.2012
Nacional Juvenil Futbol 18.02.2012
3era Div. Futbol 05.02.2012
3era Div. Nacional 11.02.2012
3era Div. Nacional 14.01.2012
3era Div. Nacional 28.01.2012
Fem. Autonòmica Futbol 17.02.2012
Fem. Autonòmica Futbol 22.01.2012
3era Div. Futbol 03.12.2011
3era Div. Nacional Futbol Sala 11.02.2012
3era Div. Futbol 04.02.2012
Autonòmica Fem. Voleibol 19.02.2012
Autonòmica Fem. 12.02.2012
Autonòmica Masc. 18.02.2012
2ona Nacional Absoluta 18 i 19.02.2012
1era Autonòmica 18.02.2012
1era Autonòmica 11.02.2012
Camp. Cross Veterà Atletisme 15.01.2012
Nacional Juvenil Futbol 11.02.2012
3era Div. Nacional Futbol Sala 18.02.2012
Nacional Juvenil Futbol 18.02.2012
2ona Concentració Territ. Bitlles 28.01.2012
2ona Concentració Territ. Bitlles 28.01.2012
VI Motocross MX3 19.02.2012
VI Motocross MX2 19.02.2012

Import (€)
1.372,00
1.114,75
1.800,00
174,50
979,00
1.602,00
1.157,00
1.602,00
1.602,00
1.602,00
1.157,00
1.246,00
801,00
979,00
1.468,50
1.424,00
1.602,00
1.068,00
1.602,00
890,00
979,00
979,00
267,00
267,00
267,00
356,00
1.513,00
979,00
1.602,00
55,46
70,46
60,00
60,00

—o—
Num. 7846
Resolució de baixa definitiva iniciada d’ofici de l’establiment denominat Hostal Residència Baleares, amb número de registre H/1009, i una capacitat de 30 unitats d’allotjament i 59 places, situat a la Plaça dels Pins, núm. 3, de Cala Rajada, en el terme municipal de Capdepera.
Davant l’impossibilitat de notificar el procediment de baixa definitiva iniciada d’ofici de l’establiment turístic denominat Hostal Residència Baleares, H/1009,
amb una capacitat de 30 unitats d’allotjament i 59 places, situat a la Plaça dels Pins, núm. 3, de Cala Rajada, en el terme municipal de Capdepera y en aplicació
de lo disposat a l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de las Administracions Públicas i del Procediment Administratiu Comú, se
li notifica que en data 12 de setembre de 2011, es va dictà la següent resolució:
Fets
1. En data 16 de juliol de 2010, com a conseqüència de la visita realitzada pel Servei d’Inspecció i Estratègia Turística de la Conselleria de Turisme i Esports,
es va comprovar que no hi ha cap activitat turística a l’establiment denominat Hostal Residència Baleares, H/1009, situat a la Plaça dels Pins, 3, de Cala Rajada,
en el terme municipal de Capdepera.
2. En data 13 de setembre de 2010, la Conselleria de Turisme i Esports va iniciar d’ofici l’expedient 239/10/H de baixa definitiva de l’establiment esmentat.
3. En data 19 de gener de 2011, el Servei d’Ordenació i Planificació Turística ha emès document de tràmit d’audiència dirigit a Magdalena Carrasco Vives
com a propietària i a Felipe Cardiel Carrasco com a explotador de l’Hostal Residència Baleares, segons els nostres arxius, en relació amb l’expedient de baixa definitiva 239/10/H, que d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposavan d’un termini de 15 dies de tràmit d’audiència, per presentar documentació o per al·legar allò que consideressin oportú, des
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del dia següent del rebut de la notificació.
Davant la impossibilitat de notificar personalment el tràmit d’audiència, i
en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, es va publicar l’abans esmentat tràmit d’audiència en el BOIB núm. 86 de 9 de juny de 2011 i en
el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Capdepera des del dia 03/6/2011 al dia
04/7/2011.
4. Atès que, transcorregut l’esmentat termini, no s’ha realitzat cap tipus
d’al·legació.
5. En data 21 de setembre de 2011, el Servei d’Ordenació i Planificació
Turística ha emès informe.
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Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de
Turisme en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, 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 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 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut 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.

Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el
Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d’adequació de determinats procediments administratius de competència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar
resolució, i la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears,
modificada per la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses
lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12
de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.
2. Atès el que es disposa a l’article 11.9 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, en tot cas, la baixa definitiva en el Registre Insular d’Empreses,
Activitats i Establiments Turístics, ja sigui voluntària o acordada d’ofici per
l’administració turística competent, implica la pèrdua de les autoritzacions turístiques de l’establiment.
3. Atès el que es disposa a l’article 14.1 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, no es podran considerar empreses turístiques d’allotjament aquelles
que no ofereixin allotjament, de manera professional i habitual, en un establiment obert al públic amb o sense serveis complementaris que estiguin destinats
als usuaris de l’establiment turístic.
4. Atès el que disposa l’article 16 de la Llei 2/1999, general turística de les
Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de novembre, els establiments d’allotjament turístic queden subjectes als principis d’ús exclusiu, per la
qual cosa no es pot compatibilitzar l’ús d’allotjament turístic amb el residencial,
l’industrial, l’administratiu o el comercial independent.
5. Atès el que es disposa a l’article 50.1 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, les baixes temporals o definitives també podran ser acordades d’ofici per l’administració turística competent, prèvia instrucció de l’expedient pertinent i la notificació de la seva resolució al titular de la propietat i, si n’és el cas,
de l’explotació.
6. Atès el que es disposa a l’article 50.4 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, la baixa definitiva d’un establiment d’allotjament turístic comprendrà la de l’autorització d’obertura otorgada en el seu moment i la de la totalitat
de les places de l’establiment.
Proposta de resolució
Propòs al director general de Turisme que dicti una resolució en els termes següents:
Ordenar que s’inscrigui en el Registre Insular d’Empreses, Activitats i
Establiments Turístics de Mallorca i General de les Illes Balears la baixa definitiva iniciada d’ofici de l’establiment denominat Hostal Residència Baleares,
amb número de registre H/1009, i una capacitat de 30 unitats d’allotjament i 59
places, situat a la Plaça dels Pins, núm. 3, de Cala Rajada, en el terme municipal de Capdepera, i que aquesta baixa es comuniqui a Magdalena Carrasco
Vives com a propietària i a Felipe Cardiel Carrasco com a explotador d’aquest
establiment.
La baixa definitiva implica la revocació de les autoritzacions turístiques
de l’establiment, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, modificada per la
Llei 12/2010, de 12 de novembre.

Palma, 17 d’abril de 2012
La cap de Departament d’Ordenació i Planificació Turística
Margarita Sendín Rebassa
Conforme amb la proposta. En dict resolució
El director general de Turisme
Jaime Martínez Llabrés
Òrgan competent per dictar aquesta resolució, per Resolució del conseller de
Turisme i Esports de 8 de juliol de 2011, de delegació de competències i de
signatura en els òrgans directius de la Conselleria de Turisme i Esports i de
suplència dels òrgans directius de la Conselleria (BOIB núm. 111 de 21 de
juliol).

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 7797
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 d’abril de 2012 per la qual
es convoquen subvencions per a la mesura d’augment del valor
afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012
El desenvolupament d’una mesura que impulsi l’augment del valor afegit
dels productes agrícoles és una passa més per al progrés de l’agricultura, necessària per la importància social, econòmica i cultural del sector agrari balear.
El Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de
2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins l’Eix 1 (Augment de la
competitivitat del sector agrícola i forestal) contempla la mesura per a l’augment del valor afegit dels productes agrícoles i forestals, i el Reglament (CE)
núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 esmentat.
En el capítol 4 del Marc Nacional es justifica la implantació d’aquesta
mesura, orientada a millorar la competitivitat de la indústria agroalimentària i
forestal, considerada un sector clau de l’economia espanyola, amb un gran
potencial d’exportació i un element dinamitzador i vertebrador del medi rural.
L’objectiu prioritari d’aquesta mesura és que les empreses dedicades o
que vulguin dedicar-se a la transformació i/o comercialització en el sector agroalimentari augmentin la seva competitivitat i la seva eficiència; i n’ha de ser la
iniciativa privada la que ha de liderar i promoure les diferents iniciatives i projectes. De manera més concreta, es volen aconseguir els següents objectius:
· Desenvolupament d’una estructura moderna, integral i adequada.
· Impuls de l’accés i desenvolupament de la innovació i l’aplicació de les
noves tecnologies, en coordinació amb altres actuacions comunitàries i nacionals en matèria d’I+D.
· Adaptació de les produccions a les demandes del mercat.
· Avançament cap a la millora ambiental de la indústria agroalimentària.
Aquests objectius s’emmarquen en l’estratègia prioritària de millorar la
competitivitat de la indústria agroalimentària i forestal, afavorint la creació de
feina i promovent el creixement, revalorant les produccions, aturant l’abandonament de les zones rurals en servir d’estímul al sector primari i, en definitiva,
contribuint a l’enfortiment social del medi.
En data 20 de desembre es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes

