48

BOIB

Num. 73

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 9616
Notificació de la resolució final del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de l’Ordre de 15 de
juliol de 1999 per la qual s’estableixen les bases de concessió de
subvencions públiques per al foment del desenvolupament local
i l’impuls dels projectes i empreses qualificats d’I+O (BOE núm.
182, de 31 de juliol)
D’acord amb el que disposen els articles 57.2 i 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
final del procediment de reintegrament de subvenció concedida per al foment
del desenvolupament local i l’impuls dels projectes i empreses qualificats
d’I+O, en relació amb l’expedient següent:
Expedient
Empresa
I+E 003/2005 Som-hi acts 971, SL

CIF/NIF
B-57273229

Treballadores
Tania any
Gallego Alem
(DNI 43135262G)
Isabel Fuster Riera
(DNI 44858378Y)
Silvia Araceli
Barjacoba Bennasar
(DNI 43169879Y)

Import
17.278,44 €

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 d’aquest anunci, 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 d’haver-se publicat aquest anunci, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 9619
Notificació de la resolució final del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de l’Ordre de 15 de
juliol de 1999 per la qual s’estableixen les bases de concessió de
subvencions públiques per al foment del desenvolupament local
i l’impuls dels projectes i empreses qualificats d’I+E (BOE núm.
182, de 31 de juliol)
D’acord amb el que disposen els articles 57.2 i 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
final del procediment de reintegrament de subvenció concedida per al foment
del desenvolupament local i l’impuls dels projectes i empreses qualificats
d’I+E, en relació amb l’expedient següent:
Empresa
Geragem Mallorca, SL
(DNI 51892767Y)

CIF/NIF
B57467888

Treballadora
Enriqueta
Cenzual Velasco

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 d’haver-se publicat aquest anunci, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 11 de maig de 2012
La directora general
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 9620
Notificació de la resolució final 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 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 disposen els articles 57.2 i 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
final del procediment de reintegrament de subvencions concedides per al foment
de l’ocupació dels treballadors minusvàlids, en relació amb els expedients
següents:
Expedient
DISC 033/2005

Empresa
CIF/NIF
Mozaira Restauración, SL B-57145187
(DNI 43393091-Z)

Treballador/a
M.Teresa
Valero Martínez

Import
144,39 €

DISC 148/2005

Masisa 2000, SL
(DNI 18224853-K)

B-57008518

Soledad
Cánovas Piza

1.388,57 €

DISC 248/2005

Grup Bao Socias, CB
(NIF 43029587-Z )

E-57307936

Orlando
Guarino Riera

810,99 €

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 d’aquest anunci, 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.

Palma, 11 de maig de 2012

Expedient
I+E 001/2007

22-05-2012

Import
3.148,37 €

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 d’aquest anunci, d’acord amb l’article 117 de la

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 d’haver-se publicat aquest anunci, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 11 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 9635
Notificació de resolucions en 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 (BOE del 27), i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es
relacionen a continuació, que s’han dictat resolucions en els expedients sancionadors que també s’indiquen.

BOIB

Exp.
DGTSL 397/2008 SL

Empresa
Construcciones Blue Night 2007, SL

22-05-2012

Num. 73

Data Resolució
20-04-12

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. També es pot interposar directament demanda davant els jutjats de l’ordre social en el termini de dos mesos, comptadors des
de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense
perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

discontínua, en relació amb l’expedient que s’indica 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).
Expedient
Empresa
CIF/NIF
Treballador/a
Import
FOE 117/2010 Javier Martínez Beaus, SL B57041782 Susana Morey Roig 2.041,10€
(DNI 43102123P)

Palma, 11 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

Palma, 15 de maig de 2012

—o—

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

Num. 9936
Notificació de Tràmit d’audiència en el procediment de reintegrament sobre la concessió de la subvenció directa per a la
Promoció i Recolzament de l’activitat de l’empresa d’inserció
Tramuntana Serveis Ambientals S.L.U.

—o—
Num. 9637
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 14
de març de 2007, per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat que estableix el capítol II del Reial decret 1451/1983,
d’11 de maig (BOIB núm. 51, de 7 d’abril)
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 de les persones amb discapacitat, 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).
Expedient
DISC 144/2007

Empresa
CIF/NIF
Multysport Marratxi, SL B57415820
(DNI 43143880C)

Treballador/a
Import
Mª Irina
69,58 €
González Ordóñez

DISC 145/2007

Multysport Marratxi, SL B57415820
(DNI 78215701S)

Jesús Manuel
García Fullola

139,15 €

DISC 148/2007

Multysport Marratxi, SL B57415820
(DNI 43133374W)

Débora
Valades Arana

744,04 €

DISC 184/2007

Fulibiza, SL
(DNI 43143880C)

Belinda Mª
2.708,14 €
Jiménez Parejo

B57484040
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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 vist que intentades dues vegades la notificació, no s’ha
pogut efectuar, mitjançant aquesta notificació es posa en coneixement de la persona que es relaciona a continuació la resolució d’inici de procediment de reintegrament d’una quantitat concedida en concepte de subvenció.
Per altra banda, s’informa a la interessada que pot consultar el seu expedient a les oficines de la Direcció General de Comerç i Empresa de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern
de les Illes Balears (Pl. Son Castelló, 1, 07009 Palma ).
Exp.
SUBD09/2010
SUBSC 8538/2010

—o—
Num. 9639
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 31 de
maig de 2010 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir
ajuts públics per fomentar l’estabilitat en l’ocupació per mitjà de
la contractació indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un
50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu
FSE de les Illes Balears 2007-2013, dins l’eix 2, tema prioritari
66 (BOIB núm. 87, de 10 de juny)

DNI/NIE
B 57645004

El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

—o—
Num. 9939
Notificació de Tràmit d’audiència en el procediment de reintegrament d’un ajut atorgat a la Asociación de Mujeres en Pro de
la Igualdad (AMI) en el marc de la convocatòria de subvencions
per a l’any 2009 per implantar i fomentar els plans d’igualtat i
conciliació a les pimes, cofinançada en un 50% pel Fons Social
Europeu.
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 vist que intentades dues vegades la notificació, no s’ha
pogut efectuar, mitjançant aquesta notificació es posa en coneixement de la persona que es relaciona a continuació la resolució d’inici de procediment de reintegrament d’una quantitat concedida en concepte de subvenció.
Per altra banda, s’informa a la interessada que pot consultar el seu expedient a les oficines de la Direcció General de Comerç i Empresa de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern
de les Illes Balears (Pl. Son Castelló, 1, 07009 Palma ).
Exp.
PIC 11/2009

Nombre
Asociacion de Mujeres en
Pro de la Igualdad (AMI)

DNI/NIE
G 07894017

Palma, 16 de maig de 2012
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 subvencions concedides per al foment de l’ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa

Localitat
Palma

Palma, 17 de maig de 2012

Palma, 11 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

Nombre
Tramuntana Serveis
Ambientals SL

El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

—o—

Localitat
Calvià

