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Federació Balear de Colombofilia (5732/2012)
Federació Balear d’Handbol (6007/2012)
Club Gimnasia Rítmica Portmany (3468/2012)
Club de Futbol Sant Rafel (2053/2012)
Club Esportiu Santanyi (32587/2012)
Club Racing Formentera Futbol Sala (2562/2012)
Unión Deportiva Atlético Isleño Futbol Sala (13265/2012)
Unión Deportiva Poblense (5858/2012)
Unión Deportiva Poblense (4051/2012)
Club Voleibol Vilafranca (8784/2012)
Club Voleibol Vilafranca (17081/2012)
Agrupació Ciclista Sineu (5009/2012)
Marc Horrach Coll (4509/2012)
Pedro Bartolomé Vila Salva (6310/2012)
Antonio Gene Vila (3540/2012)
Antonio Amer Fiol (5986/2012)
Toni Moragues Rosselló (5989/2012)
Francisco Garrido Pizà (5988/2012)
Sebastián Estarás Ruiz (5987/2012)

G07172174
G07192990
G07817679
G07476831
G07235328
G57579856
G07438286
G07163728
G07163728
G07457575
78217416M
44326815L
40827862X
44328240H
37336199T
34069429N
43134442N
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Camp. Illes Balears- C. Grup Mca 14.04.2012
Juvenil Fem.-HC Eivissa 21.04.2012
Indiv. Base i Copa Reina Sofia 10-11.03.2012
3a Divisió Futbol 17.03.2012
3a Divisió Futbol 15.04.2012
3a Divisió Nacional FS 15.04.2012
3a Divisió Nacional FS 01.03.2012
3a Divisió Futbol 21.04.2012
3a Divisió Futbol 18.03.2012
Autonòmica Masc. Voleibol 04.02.2012
Autonòmica Masc. Voleibol 17.03.2012
XXX Camp. Menorca Muntanya 01.04.2012
Camp. Espanya de Trial 24-25.03.2012
Camp. Balears de Ral·lis 21.04.2012
Camp. Balears Ral·li SprintClàssics 3.03.2012
Camp. Balears de Ral·lis 19-22.04.2012
Camp. Balears de Ral·lis 19-22.04.2012
Camp. Balears de Ral·lis 20-22.04.2012
Camp. Balears de Ral·lis 20-22.04.2012

852,56
1.209,74
356,00
1.602,00
1.602,00
890,00
318,50
1.602,00
1.335,00
979,00
712,00
179,90
139,75
360,00
138,60
287,50
77,41
140,63
106,00

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
Num. 15079
Resolució del director gerent del sector Tramuntana, de 23 de juliol de 2012, per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc
de treball de Subdirector/a d’Infermeria d’Atenció Primària Sector Tramuntana, amb contracte d’alta direcció, regulat pel Reial Decret
1382/1985, d’1 d’agost.
Una vegada analitzada la sol·licitud presentada i d’acord amb el que disposa la Resolució del director gerent del sector tramuntana de 4 de juliol de 2012, per
la qual s’aprova la convocatòria per a la cobertura, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Subdirector/a d’Infermeria d’Atenció Primària Sector
Tramuntana (BOIB núm. 100 de 12/07/2012), dict la següent,
Resolució
1. Adjudicar el lloc convocat a la Sra. Margarita Beltrán Amengual. Aquest nomenament li confereix els drets i deures propis de la seva categoria d’acord
amb la normativa vigent i sortirà efectes des del mateix dia de la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Notificar la present resolució a la persona interessada.
3. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra la present resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant aquesta Gerència, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació 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.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Inca, 23 de juliol de 2012
El director gerent sector tramuntana
Félix Sánchez Díaz
P.D. Consellera de Salut i Consum (RD 31/07/2007)

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 14617
Anunci mitjançant el qual s’informa sobre la correcció d’errades en l’apartat 2.D del quadre de criteris contingut en el Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte anticipat de despesa per als serveis de telefonia fixa i telecomunicacions mòbils del Govern
de les Illes Balears (CONTR 2012 1483), publicat en el BOIB núm. 86, de 16 de juny de 2012, núm. d’edicte 11524
S’ha detectat un error material en la fórmula establerta per a la valoració dels criteris subjectius del subapartat ‘Facilidades asociadas al servicio’, del punt
2.D del quadre de criteris contingut en el Plec de clàusules administratives particulars, aprovat mitjançant la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 31 de maig de 2012. Mitjançant una resolució del vicepresident econòmic de dia 3 de juliol de 2012 se n’ha aprovat la correcció i
també s’ha millorat i ampliat la redacció de l’apartat Y del mateix Plec.
Aquesta correcció queda adjunta al Plec de clàusules administratives com a annex I, al qual es pot accedir a l’adreça d’Internet del perfil de contractant

BOIB

28-07-2012

Num. 109

següent:
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesTerminoAbiert
o.jsp?idi=ca
S’estableix un nou termini de presentació d’ofertes: fins a les 14.00 h del
dia 13 d’agost de 2012.
Palma, 5 de juliol de 2012
La secretària general
Isabel M. Serna Benbassat

—o—
Num. 15105
Notificació de la Resolució del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per la qual es posa fi al procediment de revocació de la subvenció atorgada, i s’arxiva l’expedient
D’acord amb el que disposa l’article 59.4 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 les
persones que es relacionen a continuació la resolució per la qual es posa fi al
procediment de revocació de la subvenció atorgada.
Exp.: AU 167/2011
Nom: José Garau Bestard
DNI/NIE: 042958972-D
Data de la Resolució: 8 d’agost de 2011
Data de la Resolució d’inici de revocació: 21 de març de 2012
Imposició al beneficiari: s’imposa al beneficiari l’obligació de presentar un certificat d’alta en el règim especial del mar abans del dia 30 de juny de cada any, a fi d’acreditar el
compliment de l’obligació de mantenir almenys tres anys l’alta en la Seguretat Social o
equivalent

S’ordena l’arxiu de l’expedient de revocació de subvenció iniciat mitjançant Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, atès que ha quedat justificada la baixa en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social amb l’acreditació de l’alta en el règim especial del
mar.
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-se publicat, 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.
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 notificat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que es consideri pertinent en defensa del seu dret.
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determina el preu just dels béns i drets afectats per l’expedient UP 7/05
‘Instal·lació de la línia de mitjana tensió de 15 KV de doble circuit de la subestació de Llucmajor al polígon de Son Noguera, 3ª fase, tram aeri del camí des
Cap Blanc al polígon de Son Noguera’, al terme municipal de Llucmajor.
Nom
Teodora Tornero Torres
Guillermo Barceló Oliver
Agricola Son Julia, S.L.

Polígon
43
43
43

Parcel·la
138
171
588

Municipi
Llucmajor
Llucmajor
Llucmajor

En compliment de l’article 30.2 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954, disposen d’un termini de DEU DIES comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per consultar el full d’apreuament elaborat pel beneficiari i manifestar si l’accepten o el rebutgen.
A aquest efecte, poden consultar l’expedient a les dependències del Servei
Jurídic de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, ubicades a la plaça de Son Castelló, 1 (polígon de Son Castelló).
En cas de rebuig, tenen dret a formular-hi al·legacions utilitzant els mètodes de valoració que estimin més adequats, i a aportar les proves que considerin
pertinents per justificar aquesta valoració.
Així mateix, se’ls comunica que, en cas que no acceptin el preu ofert, d’acord amb l’article 31 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954, es trametrà l’expedient de preu just al Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa, qui resoldrà sobre el preu just dels béns o drets objecte de l’expropiació.
Palma, 17 de juliol de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
Num. 15112
Notificació de requeriment de presentació del full d’apreuament
per a determinar el preu just dels béns o drets afectats per l’expedient UP 05/03,’Línia d’alta tensió de 66 KV ValldurgentCalvià 1-2, transformació a doble circuit Duplex Gull’, en el
terme municipal de Calvià.
Atès que no ha estat possible la notificació individualitzada del requeriment de presentació del full d’apreuament per a determinar el preu just dels béns
o drets afectats per l’expedient UP 05/03, ,’Línea d’alta tensió de 66 KV
Valldurgent-Calvià 1-2, transformació a doble circuit Duplex Gull’, en el terme
municipal de Calvià,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 notifica als afectats que es detallen a continuació que, en
compliment de l’article 29 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954, disposen d’un termini de VINT DIES comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació per presentar a les dependències del Servei Jurídic de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, ubicades a
la plaça de Son Castelló, 1 (polígon de Son Castelló), el full d’apreuament en
què es concreti, d’una manera motivada, el valor en què estimin els béns i drets
expropiats, i que poden fer les al·legacions que estimin oportunes. Una vegada
transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat el full d’apreuament,
prosseguiran les actuacions per a la determinació del preu just.
Nom
José Antonio Barceló
Nicolas J. Porcel Martorell
Damiàn Oliver Garau
Antonia Planas Juaneda
Safir, SA

Polígon
14
14
17
14
14

Parcel·la
127
129
18
132
130

El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

Palma, 24 de juliol de 2012

—o—

El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavia Colom

Num. 15110
Notificació del full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què
es determina el preu just dels béns i drets de les parcel·les
138,171 i 588 del polígon 43 de Llucmajor, afectats per l’expedient UP 7/05
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 es desconeix el domicili actual de les persones titulars o no han
pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica als afectats que es
detallen a continuació el full d’apreuament elaborat pel beneficiari en què es

Municipi
Calvià
Calvià
Calvià
Calvià
Calvià.

—o—
Num. 15113
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia per la qual es denega una subvenció per a envoltant tèrmic
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 justifi-

