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de recepció del requeriment per esmenar les deficiències de la seva sol·licitud
d’inscripció o aportar la documentació requerida, es consideren que desisteixen
de la seva petició d’acord amb el que disposa l’article 6.2 del Decret 84/2008,
de 25 de juliol, pel qual es crea el Registre d’Empreses Acreditades en el Sector
de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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.

Per tal de conèixer el contingut íntegre de la resolució de desistiment, les
persones interessades poden comparèixer a les dependències del Registre
d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, ubicat a la
Plaça Son Castelló, 1, de Palma.

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.

Nom o raó social de l’empresa: GERMAN FRANCO MORALES
CIF/NIF/NIE: X03596870S
Núm. d’expedient: 128437
Nom o raó social de l’empresa: WILLIAM RICARDO TORO RODRIGUEZ
CIF/NIF/NIE: X05253608V
Núm. d’expedient: 129683
Nom o raó social de l’empresa: ANDAMIOS PRISMA S.L.U.
CIF/NIF/NIE: B57730855
Núm. d’expedient: 129099
Nom o raó social de l’empresa: INSTALACIONES CUESTA AVILA S.L.
CIF/NIF/NIE: B57406951
Núm. d’expedient: 50913
Nom o raó social de l’empresa: SERVICIOS Y TRANSPORTES JOSE 67 S.L.
CIF/NIF/NIE: B57291650
Núm. d’expedient: 126846
Nom o raó social de l’empresa: GONZALO JALAO CORDON
CIF/NIF/NIE: 34010628E
Núm. d’expedient: R-64220

Palma, 15 de juny de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Num. 12331
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia per la qual es denega una subvenció per a substitució
d’aire condicionat

Nom o raó social de l’empresa: EVELIO NOTARIO JAREÑO
CIF/NIF/NIE: 19837779A
Núm. d’expedient: 130618

Contra aquesta resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs d’alçada davant el conseller competent en matèria de treball i
formació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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 Proposta de resolució següent:
Expedient: CAL-AA-13/2011
Document: Resolució
Emissor: ENER

Palma, 13 de juny de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Num. 12329
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
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:
Exp.
DGTSL 64/2012 SL

Empresa
Gesblau Mallorca, SL

Sanció €
2.046,00

Data Resol
28-04-12

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

Resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual es denega
una subvenció a la senyora Anna Virginia Piccoli, amb NIF Y0778692H
Fets
1. El 7 d’abril de 2011, amb registre d’entrada número 14272, la senyora
Anna Virginia Piccoli va presentar a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia una sol·licitud de subvenció per a substituir un aire condicionat, per un
import de 1.540,00 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. Es denega ja que l’empresa instal·ladora no figura en la llista d’empreses d’instal·lacions tèrmiques de la Direcció General d’Indústria i
Energia, d’acord amb l’annex 2 de la resolució de convocatòria, i no se n’acredita el pagament, d’acord amb la convocatòria.
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 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-
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(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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Denegar la concessió d’una subvenció a la senyora Anna Virginia Piccoli, amb NIF Y0778692H, expedient número CAL-AA-13/2011, per a fer les inversions següents:
Tipus d’inversió
Daikin TXG35JW

Import
1.540,00 €

Motiu de denegació
Es denega ja que l’empresa instal·ladora no
figura en la llista d’empreses d’instal·lacions
tèrmiques de la Direcció General d’Indústria i
Energia, d’acord amb l’annex 2 de la resolució de
convocatòria, i no s’acredita el pagament,
d’acord amb la convocatòria.

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, 14 de juny 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—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 12197
Notificació de liquidacions per serveis portuaris d’acord amb la Llei de taxes de la CAIB (Llei 11/98, de 14 de desembre, BOIB núm. 163 de 2412-98).
Atès que, pel fet d’ignorar l’adreça o per no haver estat possible localitzar els destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte a les persones que a continuació es relacionen, 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 (modificada per la Llei 4/1999), que han resultat deutors pels conceptes i quantitats que s’indiquen i que per això se’ls ha expedit les
liquidacions que es detallen en l’annex.
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de l’esmentada Llei 30/92 se’ls informa que les dites liquidacions es tindran per notificades el dia de la seva publicació en aquest Butlletí Oficial i que podran efectuar-ne l’ingrés dins el termini voluntari segons estableix l’article 20 del Reglament general de recaptació:
a) Les notificacions efectuades en la primera quinzena del mes el termini de pagament finalitza el dia 20 del següent mes.
b) Les notificacions efectuades entre el 16 i el darrer dia del mes, el termini de pagament finalitza el dia 5 del segon mes posterior.
c) Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà el termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
Podran efectuar l’ingrés amb el document de pagament que es troba a la seva disposició en el Negociat de Recaptació Ports de les Illes Balears (C/ Vicente
Tofiño núm. 36 de Palma, Telèfon: 902 - 024 444), a l’entitat bancaria BBVA Banco Bilbao Vizcaya , en el número de compte 0182 – 5747 – 43 – 0201504528 pel
concepte que s’indica al peu de la factura
Finalitzat el termini voluntari de pagament sense que s’hagi efectuat l’ingrés, el cobrament es farà per la via executiva, amb els recàrrecs que pertoquin.
Contra les esmentades liquidacions, que no posen fi a la via administrativa, podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Consell
d’Administració de Ports de les Illes Balears, o directament reclamació económico-administrativa davant la Junta Superior d’Hisenda, en el termini d’un mes a
comptar des de la publicació d’aquest edicte i d’acord amb el que disposen els articles: art. 28 de la Llei de Finances de la CAIB 1/2005, de 24 de juny; articles
223 i 235 de la Llei 58/2003, de 17 de desebre, General Tributaria i Decret 49/2006, de 2 de juny (BOIB núm. 83 de 10/06/06). Aixímateix us fem avinent que la
resolució de la Junta Superior d’Hisenda exhaureix la via administrativa i que no podreu simultanejar ambdós recursos sense que la interposició dels mateixos suspengui l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos previstos legalment.
Palma, 11 de juny de 2012
EL DIRECTOR GERENT DE PORTS DE LES ILLES BALEARS
Daniel Ramis Melero

Annex

