
Num. 22243
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 7 d’octubre de 2009
per la qual es convoquen per a l’any 2010, mitjançant el proce-
diment anticipat de despesa, beques d’introducció a la investiga-
ció en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les
Illes Balears

Amb la finalitat d’iniciar línies d’investigació dins les àrees de l’agricul-
tura, la ramaderia i la pesca cal, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
convocar beques per dur a terme treballs d’investigació en aquestes àrees.

L’article 1.2 g) de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en els sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005), assen-
yala que seran objecte d’ajuda, entre d’altres activitats, la investigació agrària i
pesquera.

D’una altra banda, l’article 2 a) del Decret 64/2005, de 10 de juny, de cre-
ació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix que
el FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i de millora dels sectors
agrari i pesquer, incloent-hi les derivades de la Política Agrícola Comuna i dels
fons procedents de l’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca (IFOP), de
les mesures de desenvolupament rural i uns altres règims d’ajudes prevists per
la normativa de la Unió Europea.

Així mateix, l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de l’execució de
la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix que el FOGAIBA
assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca refe-
rent a l’aplicació de les mesures de foment i de millora dels sectors agrari i pes-
quer, a partir de l’1 de gener de 2006.

D’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’arti-
cle 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors
agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant
una resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova per a l’any 2010, mitjançant el procediment anticipat de

despesa, la convocatòria de beques d’introducció a la investigació en matèria
d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, d’acord amb
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agra-
ri i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).

2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de cent mil

euros (100.000,00€), amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressu-
postària, amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears per a l’any 2010 (d’ara endavant FOGAIBA).

2. En qualsevol cas, aquesta convocatòria queda subjecta a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar el compli-
ment de les obligacions generades en els pressuposts del FOGAIBA de l’any
2010.

3. Per a les beques definides en el punt 1.A i 1.B de l’apartat quart d’a-
questa Resolució, es destina un import màxim de vint-i-vuit mil tres-cents vint
euros (28.320,00€) per a cada grup; per a les definides en el punt 1.C, 1.D i 1.E
del mateix apartat quart, un import de catorze mil cent seixanta euros

(14.160,00€) per a cada grup. Si no es presenten sol·licituds o les sol·licituds
presentades no cobreixen la dotació dels treballs d’investigació d’un determinat
grup, el crèdit restant es pot assignar a un altre grup.

Tercer
Persones beneficiàries
1. Poden ser beneficiàries de les beques d’introducció a la investigació

les persones físiques amb titulació universitària que hagin obtingut el títol uni-
versitari abans d’haver presentat la sol·licitud de subvenció, sempre que obtin-
guin una puntuació mínima de 8 punts en haver-hi aplicat els criteris prevists en
l’apartat setè d’aquesta Resolució, i quan la titulació universitària tengui relació
amb el tema objecte de la beca sol·licitada.

2. A més dels requisits establerts en l’apartat anterior, han d’acomplir
els requisits prevists en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en els sectors agrari i pesquer, així com els establerts en el Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sub-
vencions.

3. No poden ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta
Resolució les persones sobre les quals concorri alguna de les prohibicions esta-
blertes en els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions. La justifi-
cació de no estar sotmesos a les prohibicions esmentades s’ha de fer en la forma
establerta en l’article 10.6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. D’acord amb l’article 10.1 e) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, es considera que les persones beneficiàries es troben al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que dispo-
sa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determi-
nats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, així com els articles 18 i 19 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d’estar
al corrent amb les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la
Seguretat Social ha de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de reso-
lució de concessió.

5. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no poden ser beneficiàries de les subven-
cions previstes en aquesta Resolució les persones físiques sancionades o con-
demnades per resolució administrativa o per sentència judicial fermes per dis-
criminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per
raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.

6. Els requisits generals establerts en el punt 1 anterior han de mante-
nir-se durant un termini no inferior a un any comptador des de la data de la reso-
lució de concessió de l’ajuda.

Quart
Activitats subvencionables
1. Constitueixen activitats subvencionables els treballs d’estudi o d’in-

vestigació que guardin relació amb els temes següents:
Grup A.- Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP)
a) Caracterització de varietats autòctones d’hortícoles de les Illes

Balears.
b) Caracterització de varietats autòctones d’extensius de les Illes

Balears.
c) Aplicació de residus orgànics com a font de nitrogen en cultius hor-

tícoles i llenyosos. 
d) Aprofitament de subproductes derivats de la indústria vitivinícola.
e) Caracterització i conservació de varietats locals de fruiters i vinya de

les  Illes Balears.
f) Balanç de nutrients en terres regades amb aigües regenerades.
Grup B.- Agricultura
g) Posada a punt d’un sistema de traçabilitat alimentària per al sector

agroalimentari de les Illes Balears.
h) Posada a punt d’un sistema de producció ecològica de les Illes

Balears.
i) Posada a punt d’un sistema de producció integrada.
Grup C.- Ramaderia
j) Ordenació del sector equí a les Illes Balears: registres, classificació

de les explotacions, identificació i cens.
k) Estudi del grau de compliment de les especificacions tècniques del

Reglament (CE) núm. 1/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, en el
transport d’animals cap a l’escorxador i la seva descàrrega.
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Grup D.- Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA)
l) Estudi de la influència del medi sobre les característiques diferen-

cials dels vins de Mallorca.
m) Implantació de noves eines telemàtiques en el sector agroalimentari.
n) Estudi de la influència del medi sobre els productes làctics de les

Illes Balears.
Grup E.- Pesca
o) Estudi de viabilitat del marcatge d’exemplars subadults i femelles

madures de llagosta (Palinurus elephas).

2. Les beques d’introducció a la investigació tindran una durada de 12
mesos, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2010.

3. Les activitats corresponents a la beca es desenvoluparan a les depen-
dències de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, amb una dedicació de 25 hores
setmanals de dilluns a divendres, conforme a la programació d’activitats con-
cretes i sota la supervisió de la persona coordinadora responsable de la beca, la
qual serà designada per la Comissió avaluadora. La concessió de la beca no
implica en cap cas l’existència d’una relació laboral entre el beneficiari i la
Conselleria d’Agricultura i Pesca i/o el FOGAIBA.

Cinquè
Quantia de les ajudes
En el cas que la persona beneficiària sigui titulada superior, l’import de

l’ajuda serà de mil cent vuitanta euros (1.180,00€) per mes de feina, sense que
en cap cas pugui superar la quantia màxima de catorze mil cent seixanta euros
(14.160,00€) per beca i persona beneficiària.

En el cas que la persona beneficiària sigui titulada de grau mitjà, l’import
de l’ajuda serà de mil euros (1.000,00€) per mes de feina, sense que en cap cas
pugui superar la quantia màxima de dotze mil euros (12.000,00€) per beca i per-
sona beneficiària.

Sisè
Sol·licituds
1. El termini per presentar sol·licituds comença a comptar des del dia

següent al de la publicació de la present Resolució en el BOIB i acaba el dia 13
de novembre de 2009.

2. Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar d’acord amb el model ofi-
cial que s’adjunta a aquesta Resolució com a annex I i que es troba a disposició
de les persones interessades a la seu del FOGAIBA, a qualsevol de les delega-
cions comarcals, a la seu de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i a la pàgina
web http://www.caib.es.

3. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
b) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document

acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
c) Fotocòpia compulsada del títol universitari de la persona sol·licitant

o fotocòpia compulsada del resguard de sol·licitud del títol universitari.
d) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb el format esta-

blert en l’apartat setè, punt 1 c), d’aquesta convocatòria.
e) Currículum vitae, amb especial relació de la formació del sol·licitant

en la matèria concreta de la beca que sol·licita, així com els certificats que l’a-
creditin.

f) Memòria explicativa del treball que es pretén dur a terme.

4. Les sol·licituds i la documentació que cal adjuntar-hi s’han de pre-
sentar en el registre del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o en
qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

5. Si s’han tramitat o s’estan tramitant uns altres expedients en el
FOGAIBA o en la Conselleria d’Agricultura i Pesca, i ja s’ha presentat algun
dels documents esmentats, no cal presentar-lo de nou si s’assenyala l’expedient
on consta. Això no obstant, l’acreditació de facultats ha de ser vigent en la data
que es presenta la sol·licitud.

6. Si la persona interessada no autoritza expressament el FOGAIBA i/o
la Conselleria d’Agricultura i Pesca per obtenir els certificats d’estar al corrent
de les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la Seguretat
Social, ha d’aportar els certificats corresponents.

7. Si la sol·licitud té algun defecte o no s’hi adjunta tota la documenta-
ció esmentada, s’ha de requerir  la persona sol·licitant perquè, en el termini de

deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no
ho fa, s’entén que desisteix de la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’ar-
xivarà l’expedient.

8. Si en qualsevol dels documents que s’han de presentar durant la tra-
mitació de l’expedient es presenten ratllades o esmenes, s’ha de considerar el
document com a no presentat i s’ha de requerir la persona interessada perquè
presenti la documentació, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

9. Presentar la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les
bases d’aquesta convocatòria, les bases reguladores establertes a l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005 i la resta de normativa
aplicable.

Setè
Selecció de persones beneficiàries i criteris objectius de preferència
1. La selecció de les persones beneficiàries es fa mitjançant el procedi-

ment de concurs i s’han d’aplicar els criteris de valoració següents:
a) Valoració del treball presentat per desenvolupar. Fins a 5 punts.
- Innovació cientificotècnica: 1 punt.
- Metodologia innovadora: 1 punt.
- Repercussió del projecte dins la comunitat científica: 1 punt.
- Possibilitat de transferència directa dels resultats del treball al sector

agroalimentari i pesquer: 1 punt.
- Repercussió en la revalorització dels subsectors agrari i pesquer: 1

punt.
b) Interès pels objectius de la política agrària i pesquera de les Illes

Balears. Fins a 5 punts.
- Adequació als objectius de la política agrària i pesquera de les Illes

Balears: 2,5 punts.
- Incidència en la protecció mediambiental i en el benestar dels ani-

mals: 2,5 punts.
c) Nivell acadèmic assolit. Fins a 5 punts.
- Nota ponderada de la carrera d’1 fins a 1,99 o aprovat: 1 punt.
- Nota ponderada de la carrera de 2 fins a 2,99 o notable: 2 punts.
- Nota ponderada de la carrera de 3 fins a 3,99 o excel·lent: 3 punts.
- Nota ponderada de la carrera de 4 o matrícula d’honor: 5 punts.
En el cas que no es presenti l’expedient acadèmic amb aquest barem, es

computarà la nota mínima exigible.
d) Treballs d’investigació, publicacions i cursos realitzats. Fins a 5

punts.
- Per cada treball d’investigació realitzat: 1 punt.
- Per cada publicació realitzada: 1 punt
- Per cada curs, amb una durada mínima de 10 hores, relacionats

directament amb el treball proposat: 1 punt.

2. Si com a resultat d’aplicar aquests criteris es dóna un empat entre
dos o més sol·licitants, té prioritat aquella persona que ha aconseguit una pun-
tuació més alta en l’apartat a) i, si persisteix l’empat, s’ha de resoldre amb la
puntuació més alta assolida en l’apartat b).

Vuitè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora està integrada per:
- President: el secretari general de la Conselleria d’Agricultura i Pesca

o persona en qui delegui.
- Vicepresidenta: directora gerent del FOGAIBA o persona en qui

delegui.
- Vocals:
· Directora general d’Agricultura, que pot anar acompanyat d’un/a

tècnic/a.
· Directora general de Pesca, que pot anar acompanyada d’un/a tèc-

nic/a.
· Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui

delegui.
· Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui

delegui.
· Cap de Servei de l’IRFAP de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
· Un/a representant del Consell Insular de Mallorca.
· Un/a representant del Consell Insular de Menorca.
· Un/a representant del Consell Insular d’Eivissa.
· Un/a representant del Consell Insular de Formentera.
- Secretari/ària: actua com a secretari/ària una de les persones vocals

de la Comissió avaluadora.
- Pot assistir a les reunions de la Comissió avaluadora, amb veu però

61BOIB 13-10-2009Num. 149



sense vot, el cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat del FOGAIBA.

2. La Comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon exami-
nar les sol·licituds presentades, aplicar-hi els criteris de valoració prevists en l’a-
partat anterior, i emetre un informe que ha de servir de base per elaborar la pro-
posta de resolució.

3. La Comissió avaluadora ha de designar un/a coordinador/a per a
cada projecte. Aquesta persona ha de ser un/a tècnic/a de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i ha de fer el seguiment del projecte.

4. Per tal que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituï-
da, es requereix en primera convocatòria la presència del president i del secre-
tari o, si pertoca, de qui els substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus mem-
bres. En segona convocatòria, es requereix la presència del president, el secre-
tari o, si pertoca, de qui els substitueixin i de dos dels vocals.

Novè
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió

de les ajudes és l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA.

2. El cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat ha d’emetre un informe
tècnic on s’acrediti, si és favorable, la legalitat i l’import de l’ajuda. La
Comissió avaluadora, sobre la base de l’informe anterior, n’ha d’emetre un altre
i el cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes ha d’emetre una proposta de resolució que
ha d’elevar al vicepresident del FOGAIBA perquè resolgui.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de
tres mesos, comptadors a partir de l’acabament del termini per presentar sol·lici-
tuds. La resolució s’ha de notificar individualment a les persones interessades.
Si transcorregut aquest termini, no s’ha notificat una resolució expressa, la
sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

4. Contra aquesta resolució —que no exhaureix la via administrativa—
es pot interposar un recurs d’alçada davant la consellera d’Agricultura i Pesca
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació de la reso-
lució, d’acord amb l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurí-
dic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i d’acord
amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Desè
Compromisos que adquireixen les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries —a més de les establertes

en l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de subvencions i en l’article 15 de l’Ordre de la con-
sellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer— les
següents:

a) Facilitar les actuacions de seguiment per part del personal tècnic de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca o del FOGAIBA.

b) Esmentar la Conselleria d’Agricultura i Pesca com a entitat finança-
dora en les publicacions i unes altres activitats de repercussió pública a les quals
pugui donar lloc el projecte subvencionat.

Onzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per justificar l’acompliment de la finalitat de la beca fina-

litza el 28 de gener de 2011.

2. L’import total de l’ajuda concedida s’abonarà a la persona beneficià-
ria mitjançant transferència bancària en el compte corrent que hagi assenyalat
després d’haver justificat l’acompliment de la finalitat en la forma prevista en
l’article 78 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb
la presentació de la documentació següent:

- Annex II d’aquesta Resolució degudament emplenat i firmat.
- 2 còpies en paper i 1 en suport informàtic de la memòria d’actuació

justificativa de l’acompliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

- Informe favorable del coordinador o de la coordinadora del projecte.

3. No obstant això, es poden realitzar pagaments parcials trimestrals
sempre que se sol·licitin entre l’1 i el quinze de l’inici de cada trimestre poste-
rior i amb la presentació de la documentació següent:

- Annex II d’aquesta resolució degudament emplenat i firmat.

- 2 còpies en paper de la memòria del desenvolupament parcial del
projecte.

- Informe favorable parcial del coordinador o de la coordinadora del
projecte.

4. Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n deri-
ven no eximeixen la persona beneficiària de l’ajuda de l’obligació de justificar
la realització completa de l’activitat subvencionada.

5. El fet de no presentar la comunicació i la documentació de la realit-
zació de l’activitat objecte d’ajuda en el termini i en els termes establerts, així
com la no realització de la totalitat de l’actuació objecte d’ajuda, suposa un
incompliment al qual és aplicable el que estableix l’apartat dotzè d’aquesta
Resolució.

Dotzè
Incompliment i renúncies
1. No s’admeten interrupcions en el desenvolupament dels treballs, lle-

vat de casos excepcionals que s’han de justificar expressament.

2. La renúncia no impedeix el dret a percebre la part proporcional de
l’ajuda equivalent al treball realitzat, sempre que el coordinador o la coordina-
dora del projecte certifiqui que s’ha assolit almenys un 75% dels objectius pre-
vists.

3. El règim jurídic aplicable en cas d’incompliment d’aquestes obliga-
cions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament
de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de les san-
cions corresponents.

Tretzè
Drets a la divulgació i la publicació
Els drets de divulgar i publicar el resultat de les beques, així com de pro-

moure l’ús de les aplicacions o executar-les, queden reservats per a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Catorzè
Incompatibilitat de les ajudes
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb les aju-

des que, per a la mateixa finalitat, pugui rebre la persona beneficiària de qual-
sevol administració pública o d’una altra entitat pública o privada.

Quinzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable en aquesta convocatòria és el que estableix

l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agra-
ri i pesquer; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions; així com els preceptes que siguin aplica-
bles prevists en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de nor-
mativa aplicable.

Setzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

Palma, 7 d’octubre de 2009

ANNEX I
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES

BALEARS

SOL·LICITUD DE BEQUES D’INTRODUCCIÓ A LA
INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I
PESCA EN L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS

LÍNIA D’AJUDA BII/10           Núm. Expedient B I I __  __  /  1  0

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges:                           DNI:
Adreça:                                       Correu-e:
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Municipi:                       Localitat:             Codi postal:          Telèfon:
a) DECLAR:
1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la

concessió d’ajudes que deman.
2. Que autoritz, en compliment de la LOPD 15/1999, que les dades de

caràcter personal que voluntàriament facilit, s’incorporin a un fitxer automatit-
zat, propietat i responsabilitat del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes. Que autoritz el Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de gestió de les
línies d’ajudes, a cedir les meves dades a la Conselleria d’Agricultura i Pesca de
les Illes Balears, que es reserva el dret a realitzar el nombre d’inspeccions que
calgui, incorporant les meves dades personals a les actes d’inspecció pertinents,
així com als expedients sancionadors que poguessin ocasionar-se. Que tenc
coneixement que podré presentar les reclamacions que consideri oportunes, diri-
gint-me a la Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears, i que les
meves dades de caràcter personal quedaran registrades en un fitxer automatitzat,
propietat i responsabilitat de la mateixa Conselleria. Que tenc coneixement del
meu dret a accedir, rectificar, oposar i cancel·lar aquestes dades gratuïtament,
mitjançant un escrit al responsable del fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears. C/ Foners 10. 07006 Palma de Mallorca. Illes
Balears.

3. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació
vigent per rebre la subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes a l’arti-
cle 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de subvencions i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona.

4. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
per a comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tri-
butàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no pre-
sentar els certificats corresponents.

5. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents aju-
des i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud.

Entitat a qui s’ha sol·licitat_________________________ i quantia
__________________€

6. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes
les seves parts, són vertaderes.

B) EM COMPROMET A:
- Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si

així ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès
legal aplicable.

- Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el
terreny, que l’autoritat consideri necessaris per verificar que es compleixen les
condicions reglamentaries per a la concessió de les ajudes.

C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
(   ) Fotocòpia compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
(   ) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document

acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
(   ) Fotocòpia compulsada del títol universitari de la persona sol·licitant

o fotocòpia compulsada del resguard de sol·licitud del títol universitari.
(   ) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb el format esta-

blert en l’apartat setè, punt 1 c) de la convocatòria.
(   ) Currículum vítae, amb especial relació de la formació del sol·licitant

en la matèria concreta de la beca que sol·licita, així com els certificats que l’a-
creditin.

(   ) Memòria explicativa del treball que es pretén dur a terme.

La documentació no presentada es troba vigent a l’expedient núm.______
de 200__ de la línia d’ajudes______________________________

d) SOL·LICIT:
Que em sigui concedida l’ajuda convocada per la presidenta del Fons de

Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), d’una beca d’in-
troducció a la investigació en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àm-
bit de les Illes Balears, per import de ___________euros, pel tema
________________________________ objecte d’ajuda.

___________, _____ d  ___________ de ___

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

ANNEX II
DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Nom i llinatges:                                          NIF:
Llinatges i nom del representant autoritzat:

DNI:
COMUNIC
1. Que he realitzat (parcialment / totalment) el treball d’in-

vestigació ____________________________________________.
2. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents aju-

des i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat_____________ i quantia ______€
3. MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA:
Mòdul titulat superior: 1.180,00 x __________mesos =_______ euros.
Mòdul titulat grau mitjà: 1.000,00 x ________mesos =_______ euros.

PRESENT:
(   ) MEMÒRIA D’ACTUACIÓ.
(Dues còpies pel pagament parcial, en suport informàtic i dues còpies en

paper pel pagament final)

(   ) INFORME FAVORABLE DEL COORDINADOR DEL PROJECTE.

SOL·LICIT el pagament (parcial / total) de l’ajuda corresponent.

Lloc i data: ………………………………………………………….
Signatura

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 22019

Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de
convocatòria del concurs de fotografia amb motiu de la Setmana
de la Ciència 2009

Fets
1. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2009-

2012) estableix a l’eix 5, ‘Governança i capital social’, com a objectius, la
necessitat de divulgar la valoració de la ciència i la tècnica entre la població en
general i, en particular, entre les noves generacions.

2. El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació va presentar una proposta d’aprovació de les bases del VII Concurs
de Fotografia Científica i se n’han acomplert els tràmits reglamentaris.

Fonaments de dret
1. L’article 4.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual

s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, que exclou l’aplicació d’a-
questa Llei quan es tracta, com en aquest cas, de premis que s’atorguen sense
sol·licitud prèvia del beneficiari.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases que han de regir el VII Concurs de Fotografia
Científica 2009 que s’adjunten com a annex 1, i autoritzar l’aplicació dels pre-
mis establerts.

2. Designar el Sr. Pere Oliver Reus, director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, president del jurat i responsable
director del concurs, que coordinarà mitjançant el Servei de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic.

3. Autoritzar que els pagaments dels premis es tramitin mitjançant una
transferència bancària i de conformitat amb el procediment corresponent, una
vegada resolt l’atorgament dels premis.

4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia 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 30/1992, 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
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