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Num. 8114
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per ANTONIO
JUAN JUAN, per la línia d’ajudes destinades a compensar les
dificultats a 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, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les de
muntanya a les Illes Balears.

Informar a l’ interessat que en data de 30 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:

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 ANTONIO
JUAN JUAN, amb NIF 41440548E la Proposta provisional de resolució denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 30 de desembre de
2011, en relació a l’expedient núm. 368/2010 de la línia d’ajudes destinades a
compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes Balears.

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 a l’ interessat que en data de 30 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 següent requisit:

1.El sol·licitant no compleix amb el requisit d’estar al corrent de les obligacions tributàries estatals , 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.

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.

1.El sol·licitant, amb els documents obrants i les dades consignades a l’expedient de referència, es desprèn que 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.

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.

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.

El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

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, 13 d’abril de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 8115
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per VICENTE
SALA RIBAS, per la línia d’ajudes destinades a compensar les
dificultats a 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, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les 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 VICENTE
SALA RIBAS, amb NIF 41442986E, la Proposta provisional de resolució denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 30 de desembre de
2011, en relació a l’expedient núm. 347/2010 de la línia d’ajudes destinades a
compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes Balears.

Palma, 13 d’abril de 2012

—o—
Num. 8116
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per VICENTE
MARI GUASCH, per la línia d’ajudes destinades a compensar
les dificultats a 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, d’ajudes destinades a compensar les dificultats a zones diferents a
les 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 VICENTE
MARI GUASCH, amb NIF 41442794Z, la Proposta provisional de resolució
denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 30 de desembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 346/2010 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 30 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, amb els documents obrants i les dades consignades a l’expedient de referència, es desprèn que no compleix amb el requisit d’estar inscrita en el Registre general d’explotacions agràries de les illes
Balears (RGEA), requisit exigit en el punt 2.d) de l’apartat Tercer de la
Resolució de la presidenta del FOGAIBA de dia 26 de gener de 2010.
2.El sol·licitant, amb els documents i dades consignades a l’expedient de
referència, no compleix amb el requisit d’estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, 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
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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, 18 d’abril de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons
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Num. 8126
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per ANTONIO
TUR COSTA, per la línia d’ajudes destinades a compensar les
dificultats a 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, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les 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 ANTONIO
TUR COSTA, amb NIF 46952026X, la Proposta provisional de resolució denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 30 de desembre de
2011, en relació a l’expedient núm. 368/2010 de la línia d’ajudes destinades a
compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes Balears.

—o—
Num. 8121
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per MIGUEL
TORRES JUAN, per la línia d’ajudes destinades a compensar les
dificultats a 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, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les 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
TORRES JUAN, amb NIF 41441180X, la Proposta provisional de resolució
denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 30 de desembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 325/2010 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 30 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, amb els documents obrants i les dades de
càlcul consignades a l’expedient de referència, es desprèn que 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, 13 d’abril de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—

Informar a l’ interessat que en data de 30 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 següent requisit:
1.L’explotació del sol·licitant, amb els documents obrants i les dades de
càlcul consignades a l’expedient de referència, es desprèn que 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, 13 d’abril de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 8127
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada pel
Sr. BARTOLOME COSTA RAMON, 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 2008, 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. BARTOLOME COSTA RAMON, amb DNI/NIF 41445170K, la Resolució de concessió d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 13 de maig de 2011, en relació a l’expedient núm. 329/2008 de la línia d’ajudes destinades compensar les
dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.

