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13.- REINTEGRAMENT DE LES AJUDES CONCEDIDES
a) D’acord amb el que disposen els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari ha de reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i, si n’és el cas, l’interès de demora,
en els casos següents:
- L’incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció.
- L’obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions
requerides per a això, o quan s’alterin les condicions tingudes en compte per
concedir-la, sempre que sigui per causes imputables a l’entitat beneficiària.
- L’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient,
en els termes establerts en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
- La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.
- La negativa a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o l’obstrucció injustificada d’aquestes actuacions.
- Altres supòsits establerts en les bases reguladores.
b) Per reintegrar les ajudes s’han d’aplicar els procediments prevists per a
aquest efecte en els articles 41, 42 i 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en els quals s’han de garantir l’audiència a les persones
interessades.
c) Les quantitats reintegrades tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
14.- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, en l’ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions.
L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions
de l’establert en aquestes bases és el Batle de conformitat amb l’establert en els
articles 66.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
15.- INSPECCIÓ
D’acord amb el que disposen aquestes bases les subvencions que es concedeixin s’han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal
vigent que hi resulti d’aplicació.
16.- ALTRES DISPOSICIONS
Normativa aplicable:
En tot allò no previst expressament en aquestes bases serà d’aplicació
l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions aprovada per
l’Ajuntament. . En qualsevol dels casos seran aplicables les disposicions contingudes en les normes següents:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Sant Lluís, 4 de maig de 2012
EL BATLE, Cristóbal Coll Alcina.
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Multa del 5% del valor de las obres executades a la parcel·la situada al c/
des Sarg Dorat núm. 38 de Binibeca Nou, consistents en habitatge unifamiliar
aïllat i piscina, de conformitat amb l’establert a l’article 46.1 de la citada Llei de
Disciplina urbanística. Atès a la valoració efectuada, la sanció que pot recaure
es de 1.176’89€ a cadascuna de les persones i/o societats responsables.
5.- L’autoritat competent per a imposar la sanció és el Batle de
l’Ajuntament de Sant Lluís, en virtut de la Llei de Disciplina Urbanística i del
Règim Local. Així mateix es posa en el seu coneixement la possibilitat de poder
reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat i, si procedeix, efectuar el
pagament de la sanció pecuniària que correspongui, sense més tràmits, de la
sanció que procedeixi, facilitant-se a l’interessat la documentació necessària per
fer efectiva la sanció, tot això sense perjudici de la possibilitat d’interposar els
recursos procedents.
Por tot això, venc a
Resoldre:
Primer.- Incoar expedient sancionador contra les persones citades anteriorment, com a responsables de la infracció de referència.
Segon.- Queden designats com a Instructor de l’expedient al Sr. Pedro Mª
Emaldía de la Fuente i com a Secretari al Sr. John Mercadal Stevenson, el que
es posa en el seu coneixement als efectes de la seva possible recusació a l’expedient si considerés que hi ha causes per fer-ho.
Tercer.- Es posa en el seu coneixement el dret de formular al·legacions a
la present incoació durant el termini dels 15 dies hàbils següents a la recepció
de la present resolució, així com el dret de proposar prova concretant els mitjans
dels que es pretenguin valer. Se l’informa així mateix que té el dret d’Audiència
prèvia sol·licitud.
Quart.- S’adverteix als interessats que si no realitzen al·legacions sobre el
contingut de l’acord d’iniciació en el termini previst, l’iniciació podrà ser considerada proposta de resolució a l’incloure un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sant Lluís, 8 de maig de 2012
El Batle, Cristóbal Coll Alcina
————————————
Por no haber podido ser efectuada la notificación en el domicilio que aparece en el expediente que se relaciona a continuación, por este anuncio se notifica a la Sra. Suzanne Ellen Sparkes Keeble, de conformidad con lo que establece el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, de la L.R.J.A.P y del
P.A.C. y demás normativa de aplicación, que en el expediente sancionador por
infracción urbanística 21-du/2011S, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente resolución:

—o—
Fundamentos de derecho
Num. 9092
Per no haver-se pogut fer la notificació en el domicili que apareix a l’expedient que es relaciona a continuació, pel present anunci es notifica a la Sra.
Suzanne Ellen Sparkes Keeble, de conformitat amb l’establert a l’article 59.5 de
la Llei 30/1992 de 26 novembre, de la L.R.J.A.P i del P.A.C. i demés normativa d’aplicació, que a l’expedient sancionador per infracció urbanística 21du/2011S, el Sr. Batle ha dictat la següent resolució:
Fonaments de dret
1.- Els fets declarats probatoris constitueixen infracció de l’article 27.1-b),
de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, publicada al
BOCAIB nº141, de 17 de novembre de 1990.
2.- Els fets declarats provats constitueixen una infracció urbanística que
s’ha de classificar com a GREU, segons el que disposa l’article 28 de la citada
Llei de Disciplina Urbanística.
3.- Les persones físiques o jurídiques responsables són:
- Suzanne Ellen Sparkes Keeble, en qualitat de propietària - promotora.
4.- La sanció aplicable que pot recaure consisteix en:

1.- Los hechos declarados probados constituyen infracción del artículo
27.1-b), de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, publicada en el BOCAIB nº141, de 17 de noviembre de 1990.
2.- Los hechos declarados probados constituyen una infracción urbanística que se ha de clasificar como GRAVE, según lo que establece el artículo 28
de la citada Ley de Disciplina Urbanística.
3.- Les persones físicas o jurídicas responsables son:
- Suzanne Ellen Sparkes Keeble, en calidad de propietaria - promotora.
4.- La sanción aplicable que puede recaer consiste en:
Multa del 5% del valor de las obras ejecutadas en la parcela sita en la c/
des Sarg Dorat núm. 38 de Binibeca Nou, consistentes en vivienda unifamiliar
aislada y piscina, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la
citada Ley de Disciplina urbanística. Atendiendo a la valoración efectuada, la
sanción que puede recaer es de 1.176’89€ a cada una de las personas y/o sociedades responsables.
5.- La autoridad competente para imponer la sanción es el Alcalde del
Ayuntamiento de Sant Lluís, en virtud de la Ley de Disciplina Urbanística y de
Régimen Local. Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de que
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pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad y, si procede, efectuar el
pago de la sanción pecuniaria que corresponda, con los efectos previstos de
resolver el procedimiento con la imposición, sin más trámites, de la sanción que
proceda, facilitándose al interesado la documentación necesaria para hacer efectiva la sanción, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
En virtud de todo cuanto antecede, vengo en
Resolver:
Primero.- Incoar expediente sancionador contra las personas anteriormente citadas, como responsables de la infracción de referencia.
Segundo.- Quedan designados como Instructor del expediente al Sr. Pedro
Mª Emaldía de la Fuente y como Secretario al Sr. John Mercadal Stevenson, lo
cual se pone en su conocimiento a los efectos de su posible recusación en el
expediente si considerase que hay causas para ello.
Tercero.- Se pone en su conocimiento su derecho de formular alegaciones
a la presente incoación durante el plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la presente resolución, como asimismo le cabe el derecho de proponer
prueba concretando los medios de prueba que pretendan valerse. Se le informa
asimismo que le cabe el derecho de Audiencia previa solicitud.
Cuarto.- Se advierte a los interesados que si no efectúan alegaciones sobre
el contenido del acuerdo de iniciación en el plazo previsto, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución al contener un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada.
Sant Lluís, a 8 de mayo de 2012
El Alcalde, Cristóbal Coll Alcina

—o—

Ajuntament d'Eivissa
Num. 9053
Donat que ha estat impossible practicar la notificació de data 30 de març
de 2012 per part del departament d’Obertures a KOCINANDO CB, es procedeix a la seva publicació per mitjà d’anunci al taulell d’edictes de l’Ajuntament
d’Eivissa i al BOIB, de conformitat 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.
‘Us notific que en data 20 de febrer de 2012, el Sr. EDUARDO ORDUÑA
MARTINEZ, amb DNI. 12235062M, va presentar un escrit (RGE núm. 3656)
mitjançant el qual va sol·licitar el canvi de titularitat de la llicència municipal
d’obertura i de funcionament del Restaurant situat al carrer del Mar, 16, que
actualment està al vostre nom.
La qual cosa us comunic asl efectes que en el termini de deu dies hàbils
des de la data de recepció de la present notificació manifesteu el que estimeu
oportú en defensa dels vostres interessos.
Us inform que en cas que no presenteu al·legacions dins del termini de
presntació establert, es considerarà que accepteu tàcitament la transmissió de la
llicència i l’Ajuntament podrà , mitjançant resolució, estimar el canvi de titularitat sol·licitat.
Si estau d’acord amb la transmissió de la llicència haureu d’adjuntar la
declaració jurada prevista a l’article 27.2 de la Llei 16/2006, de 16 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears. En cas
de disconformitat a la transmissió, l’Ajuntament continuarà considerant-vos
titular i, per tant responsable, mentre no doneu de baixa l’activitat o transmeteu
la llicència.
Eivissa, 30 de març de 2012. Alejandro Marí Ferrer, regidor delegat
d’Urbanisme, Activitats i Habitatge.’
Eivissa, 30 d’abril de 2012
El regidor delegat d’Urbanisme, Activitats i Habitatge, Alejandro Marí
Ferrer
____________
Dado que ha sido imposible practicar la notificación de fecha 30 de marzo
de 2012 por parte del departamento de Aperturas a KOCINANDO CB, se procede a su publicación por medio de anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Ibiza y en el BOIB, de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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‘Os notifico que en fecha 20 de febrero de 2012 el Sr. EDUARDO
ORDUÑA MARTINEZ con DNI. 12235062M, presentó un escrito (RGE núm.
3656) mediante el cual solicitó el cambio de titularidad de la licencia municipal
de apertura y funcionamiento del Restaurante situado en la calle del Mar, 16,
que actualmente está a vuestro nombre.
Lo que le comunicamos a los efectos que en plazo de diez días hábiles
desde la fecha de recepción de la presente notificación manifieste lo que estime
oportuno en defensa de sus intereses.
Os informo que en caso de que no presente alegaciones dentro del plazo
de presentación establecido, se considerará que acepta tácitamente la transmisión de la licencia y el Ayuntamiento podrá, mediante resolución, estimar el
cambio de titularidad solicitado.
Si está de acuerdo con la transmisión de la licencia tendrá que adjuntar la
declaración jurada prevista en el artículo 27.2 de la Ley 16/2006, de 16 de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad de les Illes
Balears. En caso de disconformidad a la transmisión, el Ayuntamiento continuará considerándoos titular y, por lo tanto responsable, mientras no deis de baja
la actividad o transmitáis la licencia.
Eivissa, 30 de marzo 2012. Alejandro Marí Ferrer, Concejal Delegado de
urbanismo, actividades y vivienda.’
Eivissa, 30 de abril de 2012
El Concejal Delegado de urbanismo, actividades y vivienda, Alejandro
Marí Ferrer.

—o—

Mancomunitat Migjorn de Mallorca
Num. 9029
Havent-se aprovat per decret d’alcaldia de data 4 de maig de 2012, el
Padró de Contribuents pel servei d’aigua, clavegueram i cànon d’aquesta població, corresponent al 1r TRIMESTRE 2012, s’exposa al públic per un espai de
vuit dies a efectes de reclamacions.
El període voluntari de cobrament serà del 14 de maig de 2012 al 14 de
juliol de 2012, ambdós inclosos, el venciment del qual suposarà el cobrament
del recàrrec corresponent.
Es Migjorn Gran, 4 de maig de 2012
EL BATLE, Pedro G. Moll Triay

—o—

Secció V - Administració de Justícia
Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Palma de Mallorca
Num. 8277
N.I.G.: 07040 42 1 2011 0016293
Procedimiento: Juicio Verbal 0000580 /2011
Sobre Otras Materias
De D/ña. Michel Vicens
Procurador/a Sr/a. Mateo Cabrer Acosta
Contra D/ña. Magraner Herederos de Antonio Vicensm¡
D. /Dª. Virginia Garcia Prada, Secretario/a Judicial, del JDO. Primera
Instancia N. 5 de Palma de Mallorca, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento Jvb 580/2012 seguido a instancia de Michel
Vicens frente a Magraner Herederos de Antonio Vicens se ha dictado sentencia,
cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia 6/2012
En Palma de Mallorca, a 17 de enero de 2012.
Magistrado-Juez: Doña Martina Mora Torrens
Demandante: Don Michel Vicens
Abogado/a: Doña María Antonia Alcocer Bauzá
Procurador/a: Don Mateo Cabrer Acosta
Demandado: D. Antonio Vicens Magraner y Herederos desconocidos del
mismo (en rebeldía)
Objeto del juicio: Demanda por prescripción adquisitiva del dominio
sobre bien inmueble.
Parte Dispositiva

