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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 9526
Resolució per la qual s’autoritza la cessió de l’ús gratuïta i temporal i pel termini de vint anys del vehicle E1462BDY, propietat
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a
Espais de Natura Balear.
Amb registre d’entrada a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental núm. 1885/2011, de data 24 de novembre de 2011, l’entitat Espais de
Natura Balear, va sol·licitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental el traspàs del vehicle elèctric Mega- Worker amb la matrícula
E1462BDY (de dues places amb bolquet, i càrrega de 500 kg.)
L’article 19 de Decret 115/2005, d’11 de novembre pel qual s’estableix
l’organització i el règim jurídic de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, assenyala que ‘el bens de l’entitat podran ésser alienats, gravats,
arrendats i cedits, gratuïta i onerosament, en el termes establerts a la Llei
6/2001, d’11 d’abril de Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears...’
El vehicle de referencia segons informe de data 10 de gener de 2012, es
vol utilitzar per a la finalitat del servei públic de les tasques de manteniment i
neteja del parc de l’Albufera. D’aquesta manera i en virtut del que es preveu
l’article 6.2 de la Llei 6/2001, de data 11 d’abril tracta de un be moble de domini públic .
Així mateix, l’article 23 de l’esmentada Llei assenyala que, ‘la comunitat
autònoma de les Illes Balears pot cedir, a títol onerós o gratuït, l’ús dels bens i
drets públics altres entitats publiques per un ús o servei públics. L’acord de cessió haurà d’expressar la finalitat i durada temporal , sense que pugui excedir de
20 anys.’
Per una banda, el destinatari de la cessió de l’ús, es una entitat de dret
públic, adscrita a la conselleria competent en matèria de Medi Ambient, ara, la
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (article 2.2 del Decret 71/2006, de 28
de juliol, de creació, organització i règim jurídic d’Espais de Natura Balear.)
D’aquesta manera es compleix altre dels requisits de l’article 23 de la Llei
6/2001, de data 11 d’abril, el que el destinatari de la cessió ha d’esser ‘entitats
publiques ‘
Per altra banda, segons s’assenyala a l’informe de data 10 de gener de
2012, el vehicle va esser adquirir, per les tasques de neteja i manteniment del
parc de l’Albufera. El seu proper ús serà els de les anomenades tasques al parc
de l’Albufera. Així les coses, s’observa que també es respecta el que disposa
l’esmentat article 23 de aqueixa Llei, ‘l’ús o serveis públic’
Finalment el que s’expressa a l’informe de referència, es que l’Agencia
Balear de l Aigua i de la Qualitat Ambiental, no precisa de la seva utilització.
En conseqüència, en data 16 de desembre de 2011, el Director executiu de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va proposar al Consell
d’Administració l’adopció dels següents acords que s’aprovaren:
1.- Aprovar l’inici de la tramitació de l’expedient per dur a terme la cessió de l’ús gratuït i pel termini de vint anys del vehicle elèctric Mega- Worker
amb la matrícula E1462BDY (de dues places amb bolquet, i càrrega de 500 kg),
a favor de l’entitat Espais de Natura Balear .
2.- Facultar al Director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, per a la prossecució de l’expedient de cessió de l’ús gratuït
i pel termini de vint anys de l’esmentat vehicle a favor de l’Entitat Espais de
Natura Balear.
Per tot l’anteriorment exposat i en virtut de l’article 27 de la Llei 6/2001,
d’11 de desembre del Patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears
RESOLC,
Primer.- Autoritzar la cessió de l’ús gratuïta i temporal i pel termini de
vint anys del vehicle elèctric Mega- Worker amb la matrícula E1462BDY (de
dues places amb bolquet, i càrrega de 500 kg), propietat de l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a Espais de Natura Balear per a les tasques
de manteniment i neteja del parc de l’Albufera (Mallorca.)
Segon.- Espais de Natura Balear es farà càrrec de les despeses de manteniment i conservació del vehicle elèctric Mega- Worker amb la matrícula
E1462BDY (de dues places amb bolquet, i càrrega de 500 kg), dels impostos,
així com de la seva assegurança.
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Tercer.- En el cas que Espais de Natura Balear no destini el vehicle elèctric Mega- Worker amb la matrícula E1462BDY (de dues places amb bolquet, i
càrrega de 500 kg), a les tasques de manteniment i neteja del parc de l’Albufera
(Mallorca), es revocarà la cessió del mateix i revertirà a l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, la qual tendra dret a percebre d’Espais de
Natura Balear, havent-ne fet prèviament una taxació pericial, els valors dels
detriments o deteriorament que haguí experimentat .
Quart.- Espais de Natura Balear, no podrà realitzar cap acte o contracte
que restringeixi les facultat de lliure disposició que té l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental sobre el vehicle de referència, ni realitzar cap
acte que restringeixi les facultats de l’Agència per recuperar-ne la possessió.
Cinquè.- Facultar als serveis tècnics de l’Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental per inspeccionar el vehicle elèctric Mega- Worker amb la
matrícula E1462BDY (de dues places amb bolquet, i càrrega de 500 kg.)
Sisè.- Notificar aquesta Resolució a Espais de Natura Balear.
Setè.- Ordenar que aquesta Resolució es publiqui al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, 23 de febrer de 2012.
El director executiu de l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
Jaume Martí Ferriol.
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Num. 9527
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per KRYSTYNA
KRAUSCH, per la línia d’ajudes destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les de muntanya, a l’empara de la
Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 de gener de 2010,
per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2010, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les de
muntanya a les Illes Balears.
D’acord amb l’establert a 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, 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
KRYSTYNA KRAUSCH, amb NIE X4158698E, la Proposta provisional de
resolució denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 30 de
desembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 356/2010 de la línia d’ajudes
destinades a compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes
Balears.
Informar a la interessada que en data de 30 de desembre de 2011 el cap
d’Àrea de Gestió d’Ajudes va signar la Proposta provisional de resolució de
denegació de la subvenció sol·licitada per la interessada, ja que després de revisar l’esmentada sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que
la interessada incompleix el següents requisits:
1.La sol·licitant no compleix amb el requisit d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social, requisit exigit en el punt 6 de l’apartat Tercer de
la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de dia 26 de gener de 2010.
Notificar a la interessada el contingut d’aquesta proposta provisional de
denegació de l’ajuda sol·licitada fent-li evident que disposa d’un termini de deu
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la recepció (publicació) d’aquesta
proposta per presentar les al·legacions que consideri adients per a la seva defensa.
Informar-li que en el cas de no fer ús del seu dret per a al·legar en el termini indicat, aquesta proposta provisional tindrà caràcter de definitiva i es procedirà a dictar la corresponent Resolució de denegació d’aquesta ajuda sol·licitada.
També informar-li que aquesta proposta provisional de resolució denegatòria no crea cap dret a favor del beneficiari mentre no s’hagi notificat la
Resolució definitiva.
Informar a la interessada, que l’expedient es troba a la seva disposició i
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consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/
Foners, 10, de Palma.
Palma, 10 de maig de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 9528
Notificació del requeriment urgent per infracció administrativa
en matèria de Domini Públic Hidràulic. (Exp. ref.: AD
152/2010/5)
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FOGAIBA de dia 26 de gener de 2010.
2.La sol·licitant no compleix amb el requisit d’ estar al corrent de les obligacions tributaries estatals, requisit específic dels beneficiaris, exigit en el punt
6 de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de dia 26
de gener de 2010.
Notificar a la interessada el contingut d’aquesta proposta provisional de
denegació de l’ajuda sol·licitada fent-li evident que disposa d’un termini de deu
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la recepció (publicació) d’aquesta
proposta per presentar les al·legacions que consideri adients per a la seva defensa.
Informar-li que en el cas de no fer ús del seu dret per a al·legar en el termini indicat, aquesta proposta provisional tindrà caràcter de definitiva i es procedirà a dictar la corresponent Resolució de denegació d’aquesta ajuda sol·licitada.

Atès que no ha estat possible la notificació personal a la persona interessada, del segon requeriment realitzat per l’ incompliment de les condicions establertes a l’autorització AAS-10272, atorgada al Sr. Juan Maimó Barceló per realitzar un sondeig i extracció d’aigua a la parcel·la 44, polígon 28 del terme municipal de Felanitx, i d’acord amb l’article 116.3 del Reial decret legislatiu 1/2001,
de 20 de juliol, es notifica a l’interessat perquè en el termini de quinze dies,
comptadors a partir del dia següent de la seva notificació, cesi amb el subministrament d’aigua que realitza als veïns, ja que en cas contrari s’iniciarà procediment sancionador administratiu.

També informar-li que aquesta proposta provisional de resolució denegatòria no crea cap dret a favor del beneficiari mentre no s’hagi notificat la
Resolució definitiva.

Per altra banda li comuniquem que d’acord amb l’informe del servei d’aigües subterrànies si vol subministrar aigua a les parcel·les confrontades amb la
seva propietat és necessari realitzar les següents actuacions administratives:
1. Sol·licitar la concessió d’aigües subterrànies.
2. Constituir una Comunitat d’usuaris.

El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

S’adverteix que, transcorregut el termini atorgat sense que s’hagi realitzat
el que disposa aquest requeriment es podrà iniciar el corresponent expedient
sancionador d’acord con el previst a l’article 327 del Reial Decret 849/1986 de
11 d’abril pel que s’aprova el reglament del domini públic hidràulic.
L’expedient es troba a la seva disposició en la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, situada al
carrer Gremi Corredors 10, 2n pis de Palma, de 9 a 14 hores.
Palma, 9 de maig de 2012
La cap del Departament de Gestió del Domini Públic Hidràulic
Margalida Amengual Tormo
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Num. 9529
Publicació de la Proposta provisional de resolució denegatòria
en relació a la sol·licitud d’ajuda presentada, per JUANA OLIVES PEREZ, per la línia d’ajudes destinades a compensar les
dificultats a zones diferents a les de muntanya, a l’empara de la
Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 de gener de 2010,
per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2010, d’ajudes
destinades a compensar les dificultats a zones diferents a les de
muntanya a les Illes Balears.
D’acord amb l’establert a 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, 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 JUANA
OLIVES PEREZ, amb NIF 41501911K, la Proposta provisional de resolució
denegatòria del cap del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, de dia 16 de desembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 151/2010 de la línia d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes
Balears.
Informar a la interessada que en data de 16 de desembre de 2011 el cap
d’Àrea de Gestió d’Ajudes va signar la Proposta provisional de resolució de
denegació de la subvenció sol·licitada per la interessada, ja que després de revisar l’esmentada sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que
la interessada incompleix el següents requisits:
1.La sol·licitant no compleix amb el requisit de ser agricultor a títol principal o titular d’una explotació agrària qualificada com a prioritària, requisit exigit en el punt 1.a) de l’apartat Tercer de la Resolució de la presidenta del

Informar 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, 04 de maig de 2012

—o—
Num. 9531
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada pel
Sr. VICENTE BUFI CLAPES, per la línia d’ajudes destinades a
compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de
muntanya, a l’empara de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 26 de gener de 2010, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 de la línea d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.
D’acord amb l’establert a 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, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat, mitjançant aquest anunci es notifica al Sr. VICENTE BUFI CLAPES, amb DNI/NIF 41436981C, la Resolució de concessió d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 331/2010 de la línia d’ajudes destinades compensar les
dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.
Informar a l’interessat que, en data de 14 de novembre de 2011, el vicepresident del FOGAIBA va aprovar l’ajuda sol·licitada per l’interessat, expedient 331/2010, en el marc de l’ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
dia 18 de desembre de 2007 por la que se estableixen les bases reguladores de
la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament
Rural de les Illes Balears, Resolució de la presidenta del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de dia 26 de gener de 2010,
per la qual es convoquen, subvencions destinades a compensar les dificultats
naturals en zones diferents a les de muntanya, corresponents a l’any 2010.
L’import màxim de l’ajuda que es concedeix és de NOU-CENTS VINT-I-SIS
EUROS AMB SETANTA CÉNTIMS (926,70 euros), amb càrrec als pressuposts
del FOGAIBA, distribuïts de la manera següent:
324,35 euros amb càrrec al FEADER
602,35 euros amb càrrec a la CAIB.
Informar a l’interessat que per al pagament de la indemnització compensatòria, el beneficiari comunicarà al FOGAIBA la seva acceptació. No obstant
això, s’entén que la indemnització és acceptada si, un cop transcorregut el termini d’un mes, no s’ha produït la comunicació.
Notificar l’esmentada resolució a l’interessat, informant-li que contra
aquesta, que no exhaureix la via administrativa, es 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 recepció (publicació)
d’aquesta resolució, d’acord amb l’establert a l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de

