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Num. 8133
Publicació de la Resolució del vicepresident del FOGAIBA, de
dia 30 de desembre de 2011, per la qual es revoca i es deixa sense
efecte la resolució del vicepresident del FOGAIBA, de dia 13 de
maig de 2011, mitjançant la qual es concedia a al Sra. CATALINA MIR PONS una subvenció relativa a la línia d’ajuda per a la
lluita contra l’erosió en medis fràgils de cultius llenyosos a
terrasses i pendents i el manteniment del paisatge rural.
D’acord amb el que està establert a l’article 59.4 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. CATALINA MIR PONS, amb DNI/NIF. 41334323B, la Resolució del vicepresident del FOGAIBA, de dia 30 de desembre de 2011, mitjançant la qual es
declara revocar i deixar sense efecte la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de dia 13 de maig de 2011, per la qual es concedia a la interessada una subvenció relativa a la línia d’ajuda per a la lluita contra l’erosió en medis fràgils
de cultius llenyosos a terrasses i pendents i el manteniment del paisatge rural.
Informar a la interessada que, en data de 30 de desembre de 2011, el vicepresident del FOGAIBA va revocar i deixar sense efecte la Resolució de dia 13
de maig de 2011 de concessió de l’ajuda sol·licitada a favor de la interessada,
per la qual se li concedia una ajuda per un import màxim de 4.708,10 euros per
a la totalitat del període de 5 anys, expedient TE-298/2009, d’acord amb el que
està establert a l’Ordre de la Consellera d’Agricultura i Pesca de dia 18 de desembre de 2007, i de la Resolució de la Presidenta del FOGAIBA de dia 30 de
gener de 2009, per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2009, de les ajudes destinades a la lluita contra l’erosió en medis fràgils de cultius llenyosos a
terrasses i pendents i el manteniment del paisatge rural; per incompliment del
termini legalment establert de 30 dies màxim per a la devolució de les còpies
del contracte signades.
Notificar a la interessada que contra aquesta Resolució 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 publicació
de la present resolució, d’acord amb el que estableix 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 els articles 114 i 115 de la Llei 30/92, 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.
Notificar 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, 19 d’abril de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 8155
Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques d’anotació en l’Inventari General de Béns i
Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la modificació de la renda mensual del contracte d’arrendament de l’immoble situat al carrer Rubén Dario 12, 2ª, de Palma.
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2.El dia 12 de març de 2012, va tenir entrada en el registre de la
Conselleria d’Administracions Públiques l’ofici del President del Consell
Consultiu de les Illes Balears de 27 de febrer de 2012, de sol·licitud de tramitació de la modificació de la renda mensual del contracte d’arrendament del l’immoble esmentat, la documentació d’aquest expedient, es la següent:
- Memòria justificativa de la modificació de la renda pactada inicialment,
signada pel cap President del Consell Consultiu de les Illes Balears, de 15 de
març de 2012.
- Còpia compulsada de la modificació de la pròrroga del contracte de lloguer, que té per objecte la reducció de la quantia de l’arrendament. Aquest
Document s’entén com l’acceptació del nou preu en la renda mensual, signat per
la representació de l’entitat ‘crespí Rullán, S.L.’ D. Jorge Crespí Rullán.
Com a conseqüència, es pacta que durant el període comprés entre l’1 de
desembre de 2011 i el 30 de novembre de 2013 ambdós inclosos, la renda mensual quedi reduïda a la quantitat de 750,00 € més l’IVA corresponent. A partir de
l’1 de desembre de 2013 la renda mensual serà la que es paga actualment
(1.553,66 €, més l’IVA corresponent).
Fonaments de dret
1.L’article 65 i següents, i l’article 87.i de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24
d’abril de 2001).
2.Els articles 131 a 138 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, 24
de desembre de 2005).
3.El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91
ext., de 20 de juny).
4.El Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 91 ext., de 20 de juny).
5.El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 91 ext., de 20 de juny).
6.El Decret 81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques de la Conselleria
d’Administracions Públiques (BOIB núm. 112, de 23 de juliol).
Per això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 88 de la
Llei 6/2001, dict la següent:
Resolució
1.Anotar en l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la modificació de la renda mensual del contracte
d’arrendament de l’immoble situat al carrer Rubén Darío 12, 2ª, de Palma. El
nou preu del lloguer, que es fixa, es de 750,00 € més l’IVA corresponent.
Aquest nou import de renda mensual serà aplicable exclusivament al període comprés entre el dia 1 de desembre de 2011 i el 30 de novembre de 2013.
2.Notificar aquesta Resolució al Consell Consultiu de les Illes Balears,
sens perjudici que s’hagi de tramitar el corresponent procediment econòmic
financer.
Palma, 20 de març de 2012
La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques,
Ana María García Serrano

—o—
Fets
1.L’1 de novembre de 2005 el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el senyor
Rafael Llabrés Juan, en nom i representació de l’entitat INTOSO, S.A., propietària de l’immoble, varen signar el contracte d’arrendament l’immoble situat al
carrer Rubén Dario 12, 2ª, de Palma, per un termini de cinc anys comptadors des
de l’1 de novembre de 2005 fins al 31 d’octubre de 2010.
Aquest contracte s’ha prorrogat tàcitament, pel període comprès entre l’1
de novembre de 2010 fins al 31 d’octubre de 2015.
La seva clàusula quarta estableix, que la renda mensual que es pacta per
l’arrendament és de 1.350,00 euros, més 216,00 euros – corresponents al 16%
d’IVA – que fan un total de 1.566,00 euros.
Aquest immoble ocupa un espai de 184,35 metres quadrats i es paga
actualment una renda mensual de 1.553,66 €, més l’IVA corresponent.

Num. 8156
Anunci mitjançant el qual es fa pública la pròrroga del contracte d’arrendament d’un immoble
De conformitat amb el que preveu l’article 138 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre, es fa
públic el següent contracte d’arrendament de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:
Expedient DG Patrimoni: 75/2012
Tipus de contracte: privat, pròrroga d’arrendament d’immoble
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Forma d’adjudicació del contracte: directa
Objecte: Pis situat al carrer de Sant Sebastià núm.2, 2n, de Palma
Període de vigència: 1 d’abril de 2012 al 31 de març de 2016
Import total: 81.156,00€ euros, IVA inclòs
Arrendador: Eduardo Dogmael López Bermejo Ramis
Centre gestor: Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
I d’Ocupació
Palma, 23 d’abril de 2012
La directora general
Óscar Juan Lladó Arrieta

—o—
Num. 8041
Anunci de notificació de la resolució del Conseller
d’Administracions Públiques relativa a la reclamació d’una
quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina .
D’acord amb el que estableix 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 l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre de
2006, general tributaria, en no haver estat possible la notificació a la persona
interessada a al seu representant, per mitjà d’aquest anunci, citem els interessats
o els seus representants degudament acreditats relacionats a continuació, perquè
en el termini de quinze dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, compareguin a les oficines del Servei de Retribucions (C/
de Francesc Salvà, s/n, Es Pont d’Inca – Es Pinaret- Marratxí) en horari de
dilluns a divendres de 8.30 hores a 15 hores, per notificar-los les liquidacions
resultants dels següents expedients :
Nom i Llinatges
Jose Ramon Balanzat Torres
Maria Angeles Ribas Alcaraz
Catalina Verdera Riera

dni
41.442.359-Q
36.984.193-D
42.997.792-M

importe
427,65 €
800.00 €
262,80 €

expediente
005506242011
DGFADQS/2012
005577202011

Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini
assenyalat.
Si la notificació es duu a terme entre l’1 i el 15 del mes, l’import de les
liquidacions pot ser ingressat fins el dia 20 del mes següent; si la notificació es
duu a terme entre el 16 i el darrer dia del mes, l’import de les liquidacions pot
ser ingressat fins dia 5 del mes posterior ( article 62.2 de la Llei 58/2003).
Si no s’ingressa l’import en els terminis assenyalats aquests seran exigits
per via executiva amb els recàrrecs establerts a l’article 28 de la Llei 58/2003.
Marratxí a 10 d’abril de 2011
El Conseller d’Administracions Publiques
José Simón Gornés Hachero

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Num. 8279
Decreto 36/2012, de 27 de abril, por el que se regula la concesión
de una subvención a la entidad Real Club Náutico de Palma
para la organización del 43 Trofeo de Regatas S. A. R. Princesa
Sofía Mapfre
La entidad Real Club Náutico de Palma ha presentado una solicitud de
concesión de subvención por un importe de 60.000,00 € con la finalidad de
organizar el 43 Trofeo de Regatas S. A. R. Princesa Sofía Mapfre, que se ha
desarrollado desde el 31 de marzo hasta el 7 de abril de 2012, con una importante participación de deportistas de ámbito nacional e internacional.

28-04-2012

El Trofeo de Regatas S.A.R. Princesa Sofía es un referente para la vela
mundial. Fue instituido en el año 1968 y ha ido creciendo hasta la entrada de los
Vaurien y los Crucers, hasta perfilarse el futuro carácter olímpico de la regata.
El Trofeo de Regatas S.A.R. Princesa Sofía cumple 43 años y lo hace
situado entre las siete mejores regatas del mundo. El hecho de formar parte de
la ISAF Sailing World Cup es la mejor prueba de la seriedad, la dedicación y el
espíritu de superación de los organizadores y de la calidad y el prestigio de la
iniciativa, pero también de su especificidad y carácter único. Un hecho que se
ha visto reforzado con la participación de los miembros de la Familia Real en
una muestra más de su vínculo afectivo con la regata.
Así, esta nueva edición, que se celebró del 31 de marzo al 7 de abril, constituye un acontecimiento único, puesto que se trata de la primera etapa europea
de la ISAF Sailing World Cup, la Copa del Mundo de Vela Olímpica y
Paralímpica. Este circuito de vela olímpica y paralímpica ha estado formado
hasta ahora por cinco acontecimientos europeos, uno norteamericano y otro australiano. Con el objetivo de hacerlo más global, la Federación Internacional de
Vela lo ha extendido a Asia y a África y ha reducido a dos las etapas en el viejo
continente. Después de una lucha trepidante contra fuertes candidatas europeas,
el Sofía Mapfre y la Semana Olímpica Francesa ganaron la carrera siendo elegidas como las dos únicas sedes europeas de la nueva ISAF Sailing World Cup
para las temporadas de 2013 y de 2014.
El Princesa Sofía Mapfre es la única regata española de este circuito y
abre la temporada europea. Ha habido regatistas de más de 50 países y se ha
convertido en un acontecimiento de primer nivel, del que forman parte grandes
figuras de la vela olímpica mundial. Este año, además, tiene un interés añadido
por el hecho de que en verano se celebran los juegos olímpicos y la regata
mallorquina da inicio a la cuenta atrás para dichos juegos, siendo para muchos
el primer gran acontecimiento de la temporada en el que podrán comprobar su
estado de competición de cara a la gran cita de Londres.
Para las Illes Balears es un acontecimiento de gran interés, no solo desde
el punto de vista económico sino sobre todo institucional, por los numerosos
participantes y patrocinadores, constituyendo también un elemento de proyección de la isla de Mallorca muy relevante, por la repercusión mediática mundial
de la regata. Así, deportistas, periodistas, público asistente, etc., generan en
torno a la regata una demanda de servicios de todo tipo. Además, por la relevancia del acontecimiento y por el tipo de asistentes, entre los que se encuentra
la Familia Real, el Princesa Sofía tiene una elevada repercusión mediática y ello
supone una promoción de las Illes Balears muy valiosa. En consecuencia, el
apoyo a dicha iniciativa se considera de elevado interés público por la dinamización económica que supone y, además, por la gran afición que hay en las Illes
Balears a la vela, que ha generado una actividad económica importante en torno
a dicho sector. La bahía de Palma está asociada al Trofeo Princesa Sofía y a la
Copa del Rey de Vela siendo interesante para las Illes Balears que este vínculo
se mantenga, por lo que es necesario el apoyo de la Administración autonómica.
Los artículos 30, 31 y 32 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears,
en la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, regulan las competencias propias, de desarrollo legislativo y ejecución, por lo que los poderes
públicos de las Illes Balears deben defender y promover el fomento, la planificación y la coordinación de las actividades asumidas. Por su parte, de acuerdo
con el artículo 30.21, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears la competencia exclusiva de fomento del desarrollo económico dentro
del territorio.
Igualmente, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece en su
artículo 30, apartado 12, la plena competencia en materia de deportes, por lo que
los poderes públicos de las Illes Balears deben defender y promover el fomento, la planificación y la coordinación de las actividades deportivas. De la misma
manera, en su artículo 24 dispone que los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma tienen que reconocer la actividad turística como elemento económico dentro del territorio. Por su parte, de acuerdo con el artículo 30.21, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva
de fomento del desarrollo económico dentro del territorio.
Las subvenciones públicas son una actividad administrativa y una modalidad de gasto público. La concesión de subvenciones es la manifestación de la
actividad de fomento de las Administraciones Públicas, que consiste en una atribución patrimonial con la finalidad de llevar a cabo determinados comportamientos considerados de interés general y a los que queda vinculado el beneficiario.

