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calització prèvia de l’expedient en tots aquells procediments generadors de despeses.
- Justificar adequadament la necessitat que es pretén satisfer amb la prestació objecte del contracte, així com el procediment i la forma d’adjudicació elegits.
- Fonamentar els casos en què es decideix l’elecció de l’adjudicatari en
funció del supòsit de raons tècniques o artístiques o de motius relacionats amb
la protecció de drets d’exclusiva, supòsit que fa que el contracte només es pugui
encomanar a un empresari determinat.
- Complir els terminis dels procediments de publicitat, comunicacions i
notificacions, així com la remissió de les dades relatives als contractes a l’òrgan
de control extern.
- Aprovar, en el cas de Calvià 2000, SA, unes instruccions internes en
matèria de contractació, en les quals quedin definits i detallats tots aquells
aspectes que preveu la normativa vigent, en especial per deixar de constància
del conjunt d’actuacions realitzades en la fase de preparació del procediment.
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3. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es despleguen determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).
4. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig).
5. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 de
juliol de 2009 per la qual es regula la concessió d’ajudes destinades a l’execució de programes de millores d’eficiència energètica en edifics, en col·laboració
amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia - IDAE- (BOIB núm.
109, de 28 de juliol).
6. 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 8623
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia de desistiment de la sol·licitud de subvenció per a substituir finestres
Atès que s’ha intentat la notificació, per correu certificat i amb justificant
de recepció, i no s’ha pogut efectuar per no haver localitzat la persona interessada, 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,
es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució següent:
Expedient: EDIFICIS-09/2009, EFEDEX-37/2010
Document: resolució
Emissor: DGIE
Resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual es considera que la senyora Elena Guimón Pérez desisteix de la seva sol·licitud de subvenció i es declara conclòs el procediment
Fets
1. El 28 de juliol de 2009 es va publicar en el BOIB núm. 109 la Resolució
de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 de juliol de 2009 per la qual
s’aprovava la convocatòria pública de subvencions per executar programes de
millora d’eficiència energètica en edificis.
2. En el marc d’aquesta convocatòria i en data 21 de setembre de 2009,
amb registre d’entrada número 11189, la senyora Elena Guimón Pérez, amb NIF
núm. 18035972Q, va presentar a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
una sol·licitud de subvenció per a substituir finestres.
3. Una vegada els tècnics de la Direcció General d’Energia varen revisar
la documentació presentada per l’entitat sol·licitant, es va emetre un informe
favorable. En data 14 de maig de 2010, es va trametre a la interessada la resolució de la directora general d’Energia per la qual se li concedia una subvenció
per un import de 1.228, 04 €.
4. El 19 de novembre de 2010, es va requerir a la persona interessada que
esmenàs les deficiències o aportàs la documentació imprescindible per a continuar la tramitació de l’expedient de referència.
5. En data 26 d’abril de 2011 i sense que fins a aquell moment es tengués
constància que el requeriment s’hagués notificat, la interessada va presentar un
document amb el qual desistia de la subvenció concedida.
Fonaments de dret
1. L’article 71 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, el qual estableix que si la sol·licitud no
compleix els requisits exigits s’ha de requerir la persona interessada perquè, en
el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la
indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la
mateixa Llei.
2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

1. Acceptar la petició de la senyora Elena Guimón Pérez, amb NIF núm.
18035972Q, de desistiment de rebre la subvenció; declarar conclòs el procediment; desvincular la quantitat de 1.228,04 €, i arxivar l’expedient corresponent.
2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta 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’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 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 26/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 26 d’abril de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

—o—
Num. 8626
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia de desistiment de la sol·licitud de subvenció per a substitució d’aire condicionat.
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 s’ha intentat la notificació, per correu certificat i amb justificant de recepció, i no s’ha pogut efectuar per no haver localitzat la persona interessada, es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució
següent:
Expedient: CAL-AA-439/2010
Document: resolució
Emissor: ENER
Resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual es considera que la senyora María Eugenia Barbosa Ortega, amb NIF 41452730Z, desisteix de la seva sol·licitud de subvenció i es declara conclòs el procediment.
Fets
1. El 27 de juliol de 2010, amb registre d’entrada número 33329/2010, la
senyora María Eugenia Barbosa Ortega va presentar a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per a substitució d’aire condicionat, per un import de 699,00 euros.
2. El 15 d’octubre de 2010, es va requerir la interessada que esmenàs les
deficiències o aportàs la documentació imprescindible per a continuar la tramitació de l’expedient de referència.
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3. El requeriment no va poder ser notificat per carta certificada i es va
publicar finalment en el BOIB núm. 61, de 21 d’abril de 2011.
4. En l’expedient consta el justificant de publicació del requeriment en el
BOIB i ha transcorregut el termini atorgat sense que la sol·licitant hagi esmenat
les deficiències o aportat els documents exigits.
5. Els serveis tècnics de la Direcció General d’Indústria i Energia han
emès un informe en el qual proposen arxivar l’expedient CAL-AA-439/2010.
Fonaments de dret
1. L’article 71 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, el qual estableix que si la sol·licitud no
compleix els requisits exigits s’ha de requerir la persona interessada perquè, en
el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la
indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la
mateixa Llei.
2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).
3. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es despleguen determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).
4. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig).
5. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 29 d’abril de 2010 per la qual es regula la concessió d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a millores d’eficiència energètica en equipaments tèrmics de baixa potència existents (calderes i aire condicionat), en
col·laboració amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia -IDAE(BOIB núm. 70, de 8 de maig de 2010).
6. 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Considerar que la interessada desisteix de la sol·licitud de subvenció,
declarar conclòs el procediment corresponent i ordenar l’arxivament de les
actuacions realitzades fins ara.
2. Notificar aquesta Resolució a la interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta 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’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 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 26/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 26 d’abril de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

—o—
Num. 8750
Notificació del full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què
es determina el preu just dels béns i drets afectats per l’expedient
UP 3/08
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 titulars o no han
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pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica als afectats que es
detallen a continuació el full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què es
determina el preu just dels béns i drets afectats per l’expedient UP 3/08
‘Instal·lació de la xarxa soterrada de baixa tensió des del centre de transformació ‘Hort de Sant Martí’ número 11771, en el terme municipal de Vilafranca de
Bonany.
Nom
Jaime Jaume Vidal

Polígon
3

Parcel·les
4 i 1228

Municipi
Vilafranca de Bonany

En compliment de l’article 30.2 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954, disposen d’un termini de DEU DIES comptadors des de
l’endemà d’aquesta publicació per consultar el full d’apreuament elaborat pel
beneficiari i manifestar si l’accepten o el rebutgen.
A aquest efecte, poden consultar l’expedient a les dependències del Servei
Jurídic de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, ubicades a la plaça de Son Castelló, 1 (polígon de Son Castelló).
En cas de rebuig, tenen dret a formular-hi al·legacions utilitzant els mètodes de
valoració que estimin més adequats, i a aportar les proves que considerin pertinents per justificar aquesta valoració.
Així mateix, se’ls comunica que, en cas que no acceptin el preu ofert, d’acord amb l’article 31 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954, es trametrà l’expedient de preu just al Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa, qui resoldrà sobre el preu just dels béns o drets objecte de l’expropiació.
Palma, 27 d’abril de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
Num. 8759
Notificació del full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què
es determina el preu just dels béns i drets afectats per l’expedient
UP 1/09
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 titulars o no han
pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica als afectats que es
detallen a continuació el full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què es
determina el preu just dels béns i drets afectats per l’expedient UP 1/09
‘Instal·lació d’una línia a 132 kV entre les subestacions d’Artà i de Capdepera,
de doble circuit i de 7310 metres de longitud, en els termes municipals d’Artà i
de Capdepera, en substitució de la línia de 66 kV Artà-Capdepera (UP 3/02), i
la prolongació de la línia de 15 kV Osopa a la subestació de Capdepera (UP
9/01)’.
Nom
NAMAYANS, SA
Ricardo López Bernat

Polígon
16
11

Parcel·la
197
57

Municipi
Capdepera
Artà

En compliment de l’article 30.2 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954, disposen d’un termini de DEU DIES comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per consultar el full d’apreuament elaborat pel beneficiari i manifestar si l’accepten o el rebutgen.
A aquest efecte, poden consultar l’expedient a les dependències del Servei
Jurídic de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, ubicades a la plaça de Son Castelló, 1 (polígon de Son Castelló).
En cas de rebuig, tenen dret a formular-hi al·legacions utilitzant els mètodes de
valoració que estimin més adequats, i a aportar les proves que considerin pertinents per justificar aquesta valoració.
Així mateix, se’ls comunica que, en cas que no acceptin el preu ofert, d’acord amb l’article 31 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954, es trametrà l’expedient de preu just al Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa, qui resoldrà sobre el preu just dels béns o drets objecte de l’expropiació.
Palma, 26 d’abril de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—

