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Secció V. Anuncrs
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADM I N ISTRACIó DE LA COM U N ITAT AUTòNOMA
CO N S ELLERIA D E TRAN S ICIó EN ERC ÈTICA I S ECTO RS PRODUCTI US
Resoluciti tlel vicepresìdent i conseller de Transiciti Energètico ì Sectors Productius per Io clual es
sotmet ü ir{ormació pública el Projecte d'ordre per la qual es modiJica I'Ordre de Ia consellera de
Comerç, Indústris i Energíø de 15 de nnÍg de 2008 per lø qual s'estableixen les bøses reguladores
per o Ia concessití de subvencions en møtèriø d'energiø
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Ântcredents

l. El 13 de setembre de2019 es va realitzar la consulta prèvia a la redacció del Projecte d'ordre per la qual es modifica l'Ordre de la
consellera de Conrerç, Indústria i Energia de l5 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria d'energia.
2. Mitlançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectols Productius de 23 d'octubre de 2019 es va iniciar el
procediment per l'elabolació del Projecte d'ordre esrnentada i es va designar la Secretaria General cotn a òrgan lesponsable de la seva
tranritació.

Fonaments dc drct

l. L'article

58.2 de la

2. L'arlicle

I3

3 de la

Llei ll2019, de 3l de gener', del Goveln de les Illes Balears.
Llei I /2015, d' I d'octubre, del procediment administratiu comú

de les administracions públiques

Per tot això, dict la següent
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Sotrletre el Projecte d'ordre per la qual es modifica l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria iEnelgia de l5 de maig de 2008 per la
a informació pública i posal'-lo a disposició de
i Sectors Productius (Plaça de Son Castelló,
Transició
Energètica
i
Conselleria
de
la cintadania al Departament Jurídic de la Vicepresidència
1,07009 Palma), a la web de palticipació ciutadana del Govern (http://participaciociutadana.caib.es) i a la pàgina web de la Vicepresidència
i Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.
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l.

q¡al s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'enelgia

2. Fixar el temrini d'audiència en deu dies hàbils des de I'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el BuÍlletí Oficial de les llles
Balears. Les al.legacions s'han de presentar a la seu de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ubicada
a la Plaça de Son Castellór 1,07009 de Palma o a qualsevol dels llocs que determina I'article 16.4 de la Llei 3912015, d'l d'octubre, del
procediment adr¡inistlatiu comú de les administl'acions públiques.
3. Ilabilitar la possibilitat de presentar-hi al'legacions per mitjans telemàtics a través de I'apartat <Palticipació en elaboració notmativa>¡ de la
pàgina web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Baleals, dins el tennini que s'estableix en el
apartat anterior. d'acord amb I'article 34.2 f de la Llei 312003, de 26 de març, de règirn jurídic de I'Adrninistració de la Comunitat Autònorna
de les Illes Balears.

la

identificació de Ia persona o entitat que fa les al legacions.
Sempre que les al.legacions presentades mitjançant la web incorpolin
s'inclouran en I'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electr'ònic de I'Administl'ació de la Cornunitat
Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o la funcionària de l'òr'gan conpetent de la trar¡itació del procedirnent normatiu que les rebi
electrònicament ha d'emetre una diligència de les al'legacions pt'esentades.
Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Pahna, 25 d'octubre de 20 l9
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El viccpresidcnt i conscllcr de Transició Energètica i Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez
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