BOIB

Vocals titulars

Els aspirants al reconeixement de la competència professional només
poden concórrer als exercicis que du a terme el tribunal nomenat per aquesta
Conselleria si tenen el domicili legal a l’illa de Mallorca o Formentera.

Primera: Antonia Gual Llinàs
Segona: Rafaela M. Fornés Barceló
Tercera: Francisca Losa Mas
Quarta: Maria Victoria Marques Rejas
Cinquè: David Frances Alonso
Sisena: Susana Marín Osorio

Per a això, han de presentar al tribunal corresponent, en el moment de l’inici dels exercicis, l’original del document nacional d’identitat, en què figuri el
domicili a l’àmbit territorial on s’estén l’actuació del tribunal. Quan s’hagin produït canvis de domicili que no hagi estat possible reflectir en el DNI, el domicili es pot justificar mitjançant un certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament corresponent que acrediti que s’ha tingut el domicili en un lloc diferent
com a mínim cent vuitanta-cinc (185) dies naturals del darrer any.
També s’admetran a les proves els aspirants que, encara que hagin tingut
el domicili en un lloc diferent menys de cent vuitanta-cinc dies del darrer any,
s’hagin vist obligats a canviar la residència per raons familiars o professionals.
Aquesta circumstància no s’entén complida quan es tracta d’una estada temporal en una localitat per a la realització d’una activitat de durada determinada o
per l’assistència a una universitat, escola o centre docent.
Les persones que justifiquin tenir el domicili en territori estranger poden
concórrer a les proves, i han de presentar la sol·licitud corresponent, juntament
amb els justificants oportuns, a la Direcció General de Transports.

Annex 2
Sol·licitud d’admissió a les proves de competència professional per al
transport interior i internacional de mercaderies i viatgers
Sol·licitant
Nom i llinatges: _________________________________________________________
DNI: ________________ Adreça de notificació: _______________________________
Localitat: _______________ Codi postal: ___________ Municipi: _________________
Província: _____________________________ País: ____________________________
En representació de: ______________________________________________________
DNI o CIF: _____________________________________________________________
Informació addicional
Telèfon: _____________________________________ Fax: ______________________
Adreça electrònica: _______________________________________________________
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10 (‘El
responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de
caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de
guardar-les’).
EXPÒS:
Que tinc interès de participar en les proves convocades per la Resolució del director general de Transports de 30 d’abril de 2012 de constatació de la competència professional per a
l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, que
s’han de dur a terme a l’àmbit territorial de Mallorca i Formentera.
SOL·LICIT:
Que se m’admeti per prendre part a les proves de:
) Transport interior i internacional de mercaderies.
) Transport interior i internacional de viatgers.

____________________, _______ d ___________________ de 2012
[Rúbrica]
Documents adjunts:
( ) Fotocòpia del DNI.
( ) Document acreditatiu de l’ingrés de la taxa de 22,78 €.
( ) .....................................................................................................................................
( ) ......................................................................................................................................
Destinació: Direcció General de Transports. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori

Annex 2
Tribunal qualificador de les proves
El tribunal qualificador de les proves està constituït pels membres
següents:
Presidenta titular: Maria Antonia Rotger Frau
President suplent: Jose Romualdo Catany Ventayol
Secretària titular: Francisca Reus Beltran
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Secretari suplent: Jaime Vicens Barceló

4. Domicili i requisits dels aspirants

(
(

15-05-2012

Num. 69

Annex 3
Data, hora i lloc de les proves
Competència professional de transport interior i internacional de mercaderies
Data: 26 de juny de 2012
Llocs:
1. A Mallorca
IES Madina Mayurqa
C/ de Miguel Arcas, núm. 4
Palma
2. A Formentera
Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1
Sant Francesc de Formentera
Hora:
16.00 h Transport interior i internacional de mercaderies. Primera part
18.30 h Transport interior i internacional de mercaderies. Segona part
Competència professional de transport interior i internacional de viatgers
Data: 27 de juny de 2012
Llocs:
1. Mallorca
Direcció General de Transports
Eusebi Estada, 28
Palma
2. Formentera
Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1
Sant Francesc de Formentera
Hora:
16.00 h Transport interior i internacional de viatgers. Primera part
18.30 h Transport interior i internacional de viatgers. Segona part

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 8979
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia per la qual es denega una subvenció per a canvi de
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 Proposta de resolució
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Num. 69

següent:

destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que s’indiquen
a continuació que s’ha dictat una resolució en relació amb l’expedient sancionador, que també s’indica:

Expedient: FINEST-170/2011
Document: resolució
Emissor: ENER

Exp.
DGTSL 3/2012 SL

Resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual es denega
una subvenció a la senyora Petra Wilhelmine Eugenie Lohmer, amb NIF
Y1062016M
Fets
1. El 26 de maig de 2011, amb registre d’entrada número 24318, la senyora Petra Wilhelmine Eugenie Lohmer va presentar a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per a substituir 20
finestres per unes altres de PVC i vidre 4/16Ar/4, per un import de 11.826,13
euros.
2. Els serveis tècnics de la direcció general d’Indústria i Energia han examinat la sol·licitud i n’han emès un informe desfavorable per la causa següent:
Desfavorable. La persona interessada no compleix la condició de beneficiària, tal com estableix l’apartat segon de la convocatòria. No s’acredita que
residís a les Illes Balears durant el termini per fer l’actuació subvencionable.
Fonaments de dret
1. 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).
2. 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. 22, de 2 de setembre).
3. 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).
4. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 14 de
març de 2011 per la qual es regula la concessió d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a millores d’eficiència energètica en les finestres i vidrieres d’habitatges particulars, en col·laboració amb l’Institut per a la
Diversificació i Estalvi de l’Energia –IDAE- (BOIB núm. 45, de 29 de març).
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.
Resolució
Denegar la concessió d’una subvenció a la senyora Petra Wilhelmine
Eugenie Lohmer, amb NIF Y1062016M, expedient número FINEST-170/2011,
per a fer les inversions següents:
Tipus d’inversió
Substitució de 20 finestres
per unes altres de PVC i
vidre 4/16Ar/4

Import
11.826,13 €

15-05-2012

Motiu de denegació
La persona interessada no compleix la
condició de beneficiària, tal com estableix
l’apartat segon de la convocatòria.
No justifica la residència a les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident económic 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 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.
Palma, 26 d’abril de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

Empresa
Lulistarcatwoman, SL

Sanció €
2.046,00

Data Resol
03-04-12

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-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1192, 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 una demanda davant els jutjats de
l’ordre social en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 69 de
la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient en
la defensa dels seus interessos.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.L’import de la sanció s’ha de fer efectiu dins el període voluntari que
estableix el Reglament general de recaptació dins els terminis següents:
a) Les notificades fetes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
notificació fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
b) Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
data de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’ha d’efectuar a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb el document unificat d’ingrés que hi ha a disposició de les persones interessades a la Secció de Sancions de la Direcció General
de Treball i Salut Laboral, a qualsevol de les entitats bancàries següents: ‘Sa
Nostra’ Caixa de Balears, ‘La Caixa’ Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
Banc de Crèdit Balear, Banca March i Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, s’exigirà l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament general de recaptació.
Palma, 4 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Num. 9177
Notificació de la resolució d’obertura del tràmit d’audiència del
procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució del conseller de Treball i Formació, de 28
de juny de 2005, per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts i subvencions sobre el foment de l’ocupació dels treballadors minusvàlids que estableix el capítol II del Reial decret
1451/1983, d’11 de maig (BOIB núm. 107, de 19 de juliol)
D’acord amb el que disposa 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
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’obertura del tràmit d’audiència del procediment de reintegrament de les subvencions
concedides per al foment de l’ocupació dels treballadors minusvàlids, en relació
amb els expedients que s’indiquen més avall, per tal que en el termini de deu
dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB,
formulin les al·legacions i presentin els documents i els justificants que considerin oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça de
Son Castelló, 1, 07009 Palma, tel. 971 17 63 00).

—o—
Num. 9083
Notificacions de resolucions relatives a expedients sancionadors
per infracció de la normativa de prevenció de riscs laborals instruïts a la Direcció General de Treball i Salut Laboral
D’acord amb el que disposa 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’ignora el domicili o que no s’han localitzat els

Expedient
Empresa
CIF/NIF Trabajador/a
Importe
DISC 197/2005 Hoteles Santa Ponsa,SA A07029218 Antonio Sans Martinez 1.078,14 €
(DNI 18224853K)

Palma, 3 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—

