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Num. 22839
Acord d’inclusió de la pedrera ‘Francisca’ (t.m. Sta. Eulària des
Riu, Eivissa), a la llista de pedreres incorporades a la revisió del
Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balears (Annex 2,
del catàleg de pedreres).
El Decret 29/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears
pel qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria de Medi Ambient, en
el seu article 6 atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de
la Conselleria de Medi Ambient la competència relativa a la planificació i la tramitació d’expedients de pedreres.
Vista la Disposició transitòria primera, punt 2, del Decret 61/1999, de 28
de maig, de Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 73 extraordinari de 5 de juny.
Vist l’informe jurídic de 21 de desembre de 2000, sobre diverses qüestions relatives a la tramitació d’expedients de pedreres, entre elles el termini de
presentació de documents, i també, de l’informe jurídic en data 6 d’abril de 2005
de l’assessoria jurídica de la Conselleria de Medi Ambient.
Vist l’informe de proposta d’inclusió a l’annex 2, dels Serveis Tècnics de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, en data 19 de desembre de
2005, relatiu a la pedrera ‘Francisca’, autorització minera núm. 504, t.m. Sta.
Eulària des Riu, Eivissa.
S’acorda:
Primer: Incloure la pedrera ‘Francisca’ (t.m. Sta Eularia des Riu, Eivissa),
autorització minera núm. 504 a la llista de pedreres incorporades a la Revisió del
Pla Director Sectorial de Pedreres, Annex 2, del Catàleg de Pedreres.
Segon: Notificar el present acord a Francisca Tur Serra, titular de la pedrera, fent-li saber que contra l’esmentat acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Conseller de Medi
Ambient en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, sense perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Tercer: Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sta. Eulària des
Riu, al Consell Insular d’Eivissa i Formentera i a la Direcció General
d’Indústria, així com ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB.
El director general de Qualitat Ambiental i Litoral
Ventura Blach Amengual
Palma, 20 de desembre de 2005

—o—
Num. 22917
Acord d’inclusió de la pedrera ‘Son Durí’ (t.m. Vilafranca de
Bonany, Mallorca), a la llista de pedreres incorporades a la revisió del Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balears
(Annex 2, del catàleg de pedreres).
El Decret 29/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears
pel qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria de Medi Ambient, en
el seu article 6 atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de
la Conselleria de Medi Ambient la competència relativa a la planificació i la tramitació d’expedients de pedreres.
Vista la Disposició transitòria primera, punt 2, del Decret 61/1999, de 28
de maig, de Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 73 extraordinari de 5 de juny.
Vist l’informe jurídic de 21 de desembre de 2000, sobre diverses qüestions relatives a la tramitació d’expedients de pedreres, entre elles el termini de
presentació de documents, i també, de l’informe jurídic en data 6 d’abril de 2005
de l’assessoria jurídica de la Conselleria de Medi Ambient.
Vist l’informe de proposta d’inclusió a l’annex 2, dels Serveis Tècnics de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, en data 16 de desembre de
2005, relatiu a la pedrera ‘Son Durí’, autorització minera núm. 497, t.m.
Vilafranca de Bonany, Mallorca.
S’acorda:
Primer: Incloure la pedrera ‘Son Durí’ (t.m. Vilafranca de Bonany,
Mallorca), autorització minera núm. 497 a la llista de pedreres incorporades a la
Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres, Annex 2, del Catàleg de
Pedreres.
Segon: Notificar el present acord a Juan Andreu Jaume, titular de la pedrera, fent-li saber que contra l’esmentat acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Conseller de Medi
Ambient en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, sense perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
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Tercer: Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Vilafranca de
Bonany, al Consell Insular de Mallorca i a la Direcció General d’Indústria, així
com ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB.
El director general de Qualitat Ambiental i Litoral,
Ventura Blach Amengual
Palma, 19 de desembre de 2005

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 22892
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 22
de desembre de 2005 sobre la convocatòria de concessió d’ajudes
per dur a terme activitats de difusió, divulgació científica i tecnològica per tal d’exposar-les a la Fira de la Ciència de les Illes
Balears de 2006
L’extraordinari impacte de la ciència i de la tecnologia en tots els àmbits
de la societat fa imprescindible que les institucions s’impliquin i donin un major
suport a les actuacions de divulgació científica.
Comunicar ciència té dos vessants: la comunicació dels resultats de la
recerca a altres científics i la comunicació dels trets fonamentals de la ciència al
públic general. La comunitat autònoma de les Illes Balears ha volgut emprendre
iniciatives en ambdós sentits i així ha quedat palès en el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.
En aquest context, un dels objectius particulars d’aquest pla és fomentar
la cultura científica i l’interès social per la ciència, la tecnologia i la innovació.
Aquest objectiu es desenvoluparà en tot un seguit d’actuacions com ara la Fira
de la Ciència de les Illes Balears, objecte d’aquesta resolució.
Continuant amb els objectius d’anys anteriors, es manté la iniciativa de
dur a terme la Fira de la Ciència a Mallorca i en anys alternatius a Menorca i a
les Pitiüses. L’any 2006 correspon fer-la a les Pitiüses i a Mallorca.
Es proposa una àrea temàtica relacionada amb la presència i la participació empresarial a la Fira de Mallorca. La temàtica proposada per a l’edició de
2006 de la Fira serà ciència i tecnologia de la mar: física i química de la mar,
biodiversitat marina, navegació, pesca, moviments d’aigua, gestió sostenible,
catàstrofes marines, etc.
Amb això aconseguirem que les empreses (no beneficiàries de les ajudes
d’aquesta convocatòria) i els centres educatius mantinguin en alguns dels projectes desenvolupats una temàtica comuna.
Com a novetat es presenta una nova modalitat d’ajudes per fer representacions o actuacions relacionades amb la ciència, que consideram que poden ser
un altre mètode efectiu per apropar la ciència a la societat.
Aquesta Resolució s’ajusta a la normativa de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
79, de 2 de juliol de 2002) i a l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació de 26 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació (BOIB núm. 44, de 27 de març de 2004).
Resolució
Primer. Objecte
1. L’objecte d’aquesta resolució és regular el procediment de concessió,
en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, adjudicades per
concurs, de cinquanta-cinc ajudes econòmiques a fi de finançar activitats de
difusió i divulgació científica per desenvolupar a la Fira de la Ciència de les Illes
Balears.
Organitzen aquesta Fira la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
la Conselleria d’Educació i Cultura, el Consell Insular d’Eivissa i Formentera i
la Universitat de les Illes Balears.
2. Les activitats se subdivideixen en tres modalitats:
Modalitat 1: ajudes pels estands per a la Fira de la Ciència a l’illa de
Mallorca els dies 27, 28 i 29 d’abril de 2006.
Modalitat 2: ajudes pels estands per a la Fira de la Ciència a l’illa
d’Eivissa els dies 11,12 i 13 de maig de 2006.
Modalitat 3: ajudes per fer representacions científiques en ambdues fires.
3. Les ajudes econòmiques previstes en aquesta convocatòria es poden
aplicar als conceptes següents:
Modalitat 1 i 2:
- Despeses directes:
- despeses de preparació i exposició de l’estand,
- material didàctic,
- dietes del professorat,
- altres despeses justificades degudament (desplaçament de l’alumnat al
recinte firal, etc.).
- Despeses indirectes: en aquest cas es reservarà un màxim del 20%, sobre
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els 1.500 euros a concedir, per al centre sol·licitant.
Modalitat 3:
- despeses de preparació i escenificació
- altres despeses justificades degudament
4. Les propostes dels projectes que s’han d’adaptar a les condicions d’exposició firal mitjançant estands poden fer referència a activitats de tipus tècnic
o científic, i a experiències, simulacions, demostracions, presentacions multimèdia i altres procediments, sempre que incloguin aspectes científics i elements
de divulgació educativa i que utilitzin com a mètode el treball d’equip.
Els estands han de ser interactius. S’entén per estand interactiu aquell en
el qual el públic visitant descobreix i comprèn els fonaments científics de les
experiències presentades mitjançant la pròpia manipulació o construcció —o
ambdues (modalitat 1 i 2).
D’altra banda, les representacions científiques es faran a un espai comú
del recinte i han de perseguir la divulgació del coneixement científic i tecnològic al públic en general i despertar l’interès per la investigació i el coneixement
(modalitat 3). Les representacions es repetiran al llarg dels dies que duri la fira
i en tot el seu horari. Tanmateix, sempre que existeixi una causa justificada se’n
podria restringir el desenvolupament a tan sols una part de l’horari firal.
Segon. Sol·licitants i beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris:
a) Modalitat 1 i 2: Tots els centres educatius de caràcter públic, concertat
i privat que imparteixin els ensenyaments reglats o de règim especial a les Illes
Balears: EI, EP, ES, batxillerat i mòduls formatius.
b) Modalitat 3: Tots els centres educatius de caràcter públic, concertat i
privat que imparteixin els ensenyaments reglats o de règim especial a les Illes
Balears: EI, EP, ES, batxillerat i mòduls formatius a més de totes les entitats
sense ànim de lucre de les Illes Balears.
2. Cada centre pot presentar tantes propostes com consideri oportunes i, si
n’és el cas, dos centres o més poden compartir un mateix projecte. El centre
també pot participar conjuntament amb un altre tipus d’entitats (centres d’investigació, museus, empreses, etc.), sempre tenint present que l’ajuda objecte
d’aquesta convocatòria serà per al centre educatiu i no per a l’altra entitat
col·laboradora.
3. La participació dels centres educatius ha de ser mitjançant un equip de
treball per a cada un dels projectes, compost per un màxim de tres docents i trenta alumnes i un mínim d’un docent i cinc alumnes. Els docents abans esmentats,
podran sol·licitar els 4 crèdits de formació, equivalents a 40 hores, que atorga la
Conselleria d’Educació i Cultura i concretament la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, en cas que el seu projecte
hagi estat seleccionat.
4. Un dels docents ha d’actuar com a responsable de l’equip i ha de ser
l’alumnat mateix —en el cas que s’hagi seleccionat la proposta del seu projecte— qui ha d’exposar i executar directament les activitats de la Fira. S’exceptua
qualque cas amb permís exprés de la Direcció General.
5. Cap responsable de l’equip ni cap grup de treball d’alumnes no pot
figurar en més d’un projecte per modalitat.
6. El mateix projecte es pot presentar a les modalitats 1 i 2, però s’ha d’indicar l’ordre de prioritat de les modalitats.
Tercer. Documentació i formalització de la sol·licitud
1. S’hi han de presentar els documents següents:
- Imprès de sol·licitud (segons model annex I), adreçat a la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació.
- NIF de l’entitat sol·licitant.
- Informe descriptiu del projecte (annex II) amb els apartats següents:
a) Resum del projecte que es proposa
b) Identificació de l’equip de treballs
c) Pressupost i relació dels mitjans necessaris
- Descripció detallada de les activitats a fer (annex III)
- Còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent de la creació o
del reconeixement de l’entitat o del centre, així com acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud.
- DNI de la persona responsable de l’equip.
- Declaració expressa en què es facin constar tots els ajuts i les subvencions sol·licitats o concedits per qualsevol institució pública o privada, relacionats amb la sol·licitud presentada (segons el model de l’annex IV).
- Certificat o acreditació d’existència d’un compte bancari titularitat del
centre beneficiari de la subvenció.
- Declaració responsable del centre sol·licitant d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat
per rebre la subvenció segons la legislació vigent (segons el model de l’annex
IV).
2. Tots els impresos d’aquesta Resolució estan a disposició de les persones interessades a través de les adreces d’Internet http:// www.balearsfaciencia.org i http:// dgrdi.caib.es.
3. En el cas que es presentin sol·licituds que no s’hagin emplenat en els
impresos normalitzats o que no adjuntin degudament tota la documentació
esmentada en els apartats anteriors, s’ha de requerir la persona interessada per-
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què en el termini de 10 dies presenti els documents que hi faltin, tot advertintla que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar segons el que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. El termini per presentar les propostes és d’un mes comptador a partir de
l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
5. La documentació es pot presentar a la seu de la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (carrer de Sant Pere, 7,
07012 Palma), o a qualsevol dels registres que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
El Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic pot resoldre qualsevol dubte mitjançant el telèfon 971 17 74 75 o a través de l’adreça electrònica
info@balearsfaciencia.org.
Quart. Selecció de les propostes presentades
1. La comissió de selecció, formada per representants de les entitats organitzadores, s’encarrega de valorar les propostes dels projectes:
- Presidència: la persona titular de la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
- Secretaria: la persona titular del Servei de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic.
- Vocals:
a) 3 representants de la Universitat de les Illes Balears
b) 3 representants de la Conselleria d’Educació i Cultura
c) 3 representants de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
d) 1 representant del Consell Insular d’Eivissa
2. Les propostes presentades s’han d’avaluar d’acord amb els criteris
següents:
- Originalitat de les activitats del projecte i caràcter innovador de la metodologia (2 punts)
- Elements motivadors, lúdics i participatius i dinàmica interactiva amb
les persones visitants de la Fira (2 punts)
- Adaptació a les necessitats derivades d’una exposició mitjançant estands
(modalitat 1 i 2) i adequació a un espai firal, modalitat 3 (2 punts)
- Possibilitat de publicar el material didàctic, d’ús dins l’aula, que generi
el projecte, en el cas que el sol·licitant sigui un centre educatiu (2 punts)
- Qualitat cientificotècnica (2 punts)
3. El màxim de projectes subvencionats serà de 30 per a la modalitat de
Mallorca i de 20 per a la modalitat d’Eivissa. Dels 30 projectes de la modalitat
de Mallorca n’hi ha d’haver un màxim de 10 sobre ciència i tecnologia de la mar
i la resta de temàtica oberta. La modalitat 3 s’ha d’avaluar independentment i el
nombre màxim de projectes subvencionats serà de 5.
4. Durant l’avaluació s’atorgarà una puntuació a cadascun dels projectes,
seguint els criteris de selecció, i dels que obtinguin un mínim de sis punts s’obtindran sis llistes, ordenades de major puntuació a menor, on consti la denominació del projecte i la puntuació atorgada:
- Llista A: corresponent a la modalitat 1 (Mallorca) temàtica oberta, 1a
opció.
- Llista B: corresponent a la modalitat 1 (Mallorca) temàtica oberta, 2a
opció.
- Llista C: corresponent a la modalitat (Mallorca) temàtica ciència i tecnologia de la mar.
- Llistat D: corresponent a la modalitat 2 (Eivissa) temàtica oberta, 1a
opció.
- Llistat E: corresponent a la modalitat 2 (Eivissa) temàtica oberta, 2a
opció.
- Llistat F: corresponent a la modalitat 3, representacions científiques
(totalment independent de les modalitats 1 i 2)
5. Una vegada confeccionades les llistes se seleccionaran per a obtenir la
totalitat dels 30 projectes de Mallorca: els primers 20 projectes de la llista A i
els primers 10 projectes de la llista C. Per a obtenir la totalitat dels 20 projectes
d’Eivissa, se seleccionaran els 20 primers de la llista D. Per als 5 projectes de la
modalitat 3, representacions científiques, se seleccionaran els 5 primers de la
llista F.
6. En el cas que quedi crèdit per concedir en alguna de les modalitats, perquè no se seleccionin prou projectes, es poden intercanviar projectes entre les
llistes de selecció de la manera que s’explica a continuació:
- Per a la modalitat 1, Mallorca i temàtica oberta. En el cas que no existeixi un total de 20 projectes al llistat A, els que faltin se seleccionaran de la llista C i en el cas que tampoc sigui suficient se seleccionaran dels suplents de la
llista B.
- Per a la modalitat 1, Mallorca i temàtica Ciència i Tecnologia de la mar.
En el cas que no existeixi un total de 10 projectes a la llista C, se seleccionaran
dels suplents de la llista A i si tampoc és suficient dels suplents de la llista B.
- Per a la modalitat 2, Eivissa i temàtica oberta. En el cas que no existeixi un total de 20 projectes a la llista D, se seleccionaran de la llista E.
- La modalitat 3 és totalment independent de la resta i els 5 projectes se
seleccionaran del llistat F, si no hi ha prou sol·licituds les ajudes es declararan
desertes.
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Cinquè. Quantia, pagament i justificació de les ajudes
1. L’import global màxim de les ajudes és de 77.500 euros, amb càrrec a
la partida 14901 541A01 48000 0 dels pressuposts per al 2006.
2. Modalitat 1 i 2: La quantitat de 1.500 euros per projecte s’adjudica per
donar suport a les possibles despeses de l’experiment, la pràctica, l’activitat o el
conjunt d’activitats que s’hagin de mostrar a la fira.
3. Modalitat 3: La quantitat de 500 euros per projecte s’adjudica per donar
suport a les possibles despeses de l’escenificació.
4. Aquest és un expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2006, Decret 75/2004, segons Resolució del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació de data 13 de setembre de 2004.
5. Segons l’article 43 del Decret 75/2004, la concessió estarà supeditada
a condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar
el compliment de l’obligació en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l’exercici del 2006.
6. Amb la finalitat de facilitar la gestió del pagament corresponent, les
quantitats concedides s’han d’abonar directament a les entitats a què estiguin
adscrits els equips de treball beneficiaris.
7. Segons estableix l’article 34.b de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, mitjançant aquesta mateixa resolució s’autoritza el pagament anticipat de les ajudes que es convoquen, per raons d’interès públic i a instància motivada de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació. El pagament es farà al 100% anticipat en començar el projecte.
8. D’acord amb el que s’estableix en l’article 25.3 del Decret 75/2004, s’eximeix el beneficiari de presentar aval bancari.
9. El termini perquè el centre educatiu justifiqui les despeses acaba l’1 de
juliol de 2006. Cada entitat beneficiària ha de presentar:
- Un certificat de les despeses realitzades, tot diferenciant entre les despeses directes i les indirectes i detallant els criteris d’imputació de les indirectes
(que en cap cas no pot superar el 20%)(annex V).
- Un informe final de l’activitat desenvolupada, que ha d’elaborar la persona docent responsable de l’activitat subvencionada(annex VI).
- Còpies compulsades de les factures, dels rebuts i d’altres documents que
acreditin que, efectivament, s’ha duit a terme l’activitat.
10. El certificat de les despeses i l’informe final s’han de lliurar a la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
Sisè. Seguiment
El seguiment de les activitats subvencionades correspon a la Comissió de
Selecció.
Setè. Resolució i notificació
1. La concessió de les ajudes s’ha de notificar directament a les entitats
interessades.
2. L’òrgan competent per resoldre la concessió de les subvencions és la
persona titular de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
Palma, 22 de desembre de 2005
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell
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Llei d’autorització esmentada, objecte que es recull en l’article 2 d’aquest
Decret.
Així mateix, la disposició final primera de l’esmentat Decret 64/2005
autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’agricultura
i pesca per dictar les normes complementàries que siguin necessàries per aplicar i per desplegar el Decret i, específicament, per establir la data d’inici de funcionament del FOGAIBA, que pot ser diferent per a les diverses matèries que se
li atribueixen.
Sobre la base d’això, mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 9 de setembre de 2005 (BOIB núm. 142, de 24 de setembre) es disposa l’assumpció plena per part del FOGAIBA de la gestió del Registre
d’Explotacions Agràries de la comunitat autònoma, amb efectes des de l’1 d’octubre de 2005.
De la mateixa manera, mitjançant el Decret 121/2005, de 25 de novembre
(BOIB núm. 181, d’1 de desembre), es regulen la constitució, l’organització i el
funcionament del FOGAIBA com a organisme pagador de les despeses corresponents a la secció Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola
(FEOGA), amb efectes des de l’1 de gener de 2006.
Atès tot això que s’ha exposat, resta per assumir amb caràcter ple la darrera de les funcions que se li han encomanat, que és la relativa a l’execució de la
política de la Conselleria quant a l’aplicació de les mesures de millora i foment
dels sectors agrari i pesquer, incloent-hi les derivades de l’execució de les mesures i polítiques comunitàries establertes en aquesta matèria.
A fi d’establir mecanismes destinats a assumir progressivament les actuacions en aquesta matèria que afecten el sector agrari, l’1 de setembre de 2005 es
va subscriure el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura i
Pesca i l’empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), pel qual es formalitza l’encàrrec al FOGAIBA de la instrucció dels procediments per a la concessió d’ajudes i subvencions convocades
per la Conselleria d’Agricultura i Pesca (BOIB núm. 145, d’1 d’octubre).
Tenint en compte això, és procedent que mitjançant aquesta Ordre l’empresa esmentada assumeixi amb caràcter ple les actuacions relatives a l’execució de la política d’aquesta Conselleria en relació amb l’aplicació de mesures de
millora i foment dels sectors agrari i pesquer.
De la mateixa manera, l’apartat 7 de l’esmentada disposició addicional
vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, i la disposició addicional quarta
del dit Decret de creació estableixen que aquesta empresa pública, una vegada
constituïda, ha de prosseguir els expedients administratius derivats de convocatòries obertes o finalitzades relatius a la seva finalitat i, per això, és necessari
adaptar determinats aspectes de les diferents convocatòries en vigor, entre els
quals es troben les comissions avaluadores.
Així mateix, l’apartat 9 estableix que fins que el FOGAIBA disposi de
personal i de locals propis suficients per exercir plenament les funcions que realitzava la Conselleria d’Agricultura i Pesca, aquesta li ha de facilitar els recursos humans necessaris entre el personal dels seus serveis centrals i perifèrics.
Atès tot això, i tenint en compte que el FOGAIBA encara no disposa de
la configuració definitiva de la seva plantilla i que, a més, no té representació en
les unitats perifèriques, es considera procedent posar a disposició d’aquesta entitat, per tal d’acomplir els seus objectius, el personal que la Conselleria té en
aquestes unitats i també el que actualment té assignada la gestió de les diferents
línies d’ajudes i subvencions al sector pesquer.
Per tot això, a proposta del secretari general, i en virtut de les atribucions
que se m’han conferit, dict la següent
ORDRE

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 22989
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de desembre
de 2005, per la qual es disposa que l’execució de la política de
millora i foment dels sectors agrari i pesquer sigui assumida per
part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA)
Mitjançant la disposició addicional vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 186, de 30 de desembre),
s’autoritza el Govern de les Illes Balears per crear una entitat de dret públic que
ha de sotmetre la seva actuació a l’ordenament jurídic privat, d’acord amb la
Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 56, de 6 de
maig), i les finalitats institucionals de la qual són executar la política de millora i foment de la Conselleria competent en matèria d’agricultura i pesca, constituir-se organisme pagador de les ajudes i gestionar el Registre General
d’Explotacions Agràries de les Illes Balears.
El Consell de Govern, mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny (BOIB
núm. 89, d’11 de juny), va crear el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA), en els termes i amb l’objecte que s’estableixen en la

Article 1
L’entitat de dret públic Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) assumeix amb caràcter ple l’execució de la política de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment
i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer de l’Orientació de
la Pesca (IFOP), de les mesures de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajuda, a partir de l’1 de gener de 2006.
Article 2
En virtut del que es disposa en el Decret 121/2005, de 25 de novembre
(BOIB núm. 181, d’1 de desembre), de constitució, organització i funcionament
del FOGAIBA com a organisme pagador de les despeses corresponents a la secció Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA), els
pagaments de les ajudes i subvencions que s’hagin de fer a càrrec del FEOGAGarantia a partir de l’1 de gener de 2006 els farà el FOGAIBA, en qualitat d’organisme pagador, qualsevol que sigui la campanya o l’exercici al qual pertanyin.
Article 3
El FOGAIBA ha de prosseguir els expedients administratius que derivin
de convocatòries obertes o finalitzades, siguin anuals o bé plurianuals, relatius
als objectius de l’entitat, tant els que es troben en tramitació en els serveis de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca —qualsevol que en sigui la fase o l’estat—
com els finalitzats que continuïn desplegant efectes jurídics. A fi i efecte de
complir els objectius que es persegueixen amb les línies esmentades, aquesta

