
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 1445

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de gener de
2006, per la qual es convoquen beques d’introducció a la inves-
tigació en matèria d’agricultura i pesca en l’àmbit de les Illes
Balears

Amb la finalitat de facilitar el procés d’integració de la investigació apli-
cada a l’agricultura i la pesca resulta necessari, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, convocar ajudes per a la realització de treballs d’investigació en
aquestes àrees.

En data 17 de març de 2005 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 43 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 als sec-
tors agrari i pesquer. L’article 1.2.g) d’aquesta Ordre assenyala que seran objec-
te d’ajuda la investigació agrària i pesquera.

D’altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en l’article 2.a) estableix que el
FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria referent a l’apli-
cació 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 d’Orientació de la Pesca (IFOP), de les mesures de des-
envolupament rural i altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió
Europea.

Així mateix, en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de
desembre de 2005, es disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la polí-
tica de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l’1 de gener de 2006

D’acord amb el que es disposa en l’article 15 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l’ar-
ticle 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005,
correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una resolució.

Per tot això, en virtut de l’establert en l’article 6.1.g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta del director gerent de FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria de cinc beques d’introducció a la investigació

en matèria d’agricultura 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 agrari i
pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de
març de 2005.

2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes es la comunitat autò-
noma de les Illes Balears.

Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de 100.000 euros,

amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressupostària, amb càrrec als
pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA).

Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les beques d’introducció a la investigació els

titulats universitaris que hagin obtingut el títol universitari amb caràcter previ a
la data de presentació de la sol·licitud, i que acreditin la titulació necessària en
relació amb el tema objecte de la beca sol·licitada i els mèrits que puguin apor-
tar.

2. A més dels requisits establerts en l’apartat anterior, hauran de complir
amb els requisits prevists en l’article 2 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura

i Pesca, del 10 de març de 2005.

Quart
Objecte i condicions de les beques:
1. Són objecte de les beques convocades en aquesta Resolució els temes

següents:
a) Caracterització, sanejament i conservació de material vegetal vitícola

de les Illes Balears.
b) Caracterització de varietats autòctones de les Illes Balears: composició

antociànica, perfil aromàtic i valoració de la seva aptitud enològica.
c) Aprofitament dels llots i residus com a fertilitzants i aplicació de com-

post en l’agricultura.
d) Millora de la comercialització dels productes de la pesca.
e) Impacte ambiental de les explotacions ramaderes de les Illes Balears.
f) Mètodes alternatius per a la desinfecció de terres, compatibles amb la

producció integrada.
g) Implantació de la producció integrada al sector primari de les Illes

Balears: anàlisi de la situació actual i perspectives.
h) Posada a punt d’un sistema de traçabilitat alimentària per al sector pri-

mari i agroalimentari de les Illes Balears.
i) Estudi de la influença de les condicions agroclimàtiques sobre la quali-

tat de l’oli de Mallorca.
j) Caracterització d’aliments tradicionals de les Illes Balears.
2. Les beques d’introducció a la investigació tindran una durada màxima

d’un any, des del dia 1 d’octubre de 2006 fins al dia 30 de setembre de 2007.
3. Les activitats corresponents a la beca es desenvoluparan en 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 del coordinador responsable de la beca que designarà
cada Servei al qual se li hagi assignat becari.

Cinquè
Quantia de les ajudes
La quantia màxima de l’ajuda serà de vint mil euros (20.000 euros) per

beca, sense que en cap cas l’import d’aquesta pugui superar, com a màxim, el
cost de l’activitat a realitzar.

Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà de sis mesos, comptadors

des del dia següent a la publicació de la present convocatòria.
2. Les sol·licituds d’ajuda, d’acord amb el model de l’annex I, s’han d’a-

dreçar a la presidenta del FOGAIBA i s’han de presentar en el Registre de la
Conselleria d’ Agricultura i Pesca o en qualsevol dels registres que es preveuen
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. Aquestes
sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació següent:

a) DNI del sol·licitant.
b) Declaració jurada de no estar gaudint de cap altra beca.
c) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social o, en cas de no aportar aquests documents, autorització perquè
l’òrgan gestor (FOGAIBA) comprovi d’ofici que la persona sol·licitant està al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acre-
ditatiu de la titularitat del compte bancari, si escau.

e) Documentació acreditativa de la titulació.
f) Fotocòpia de l’IRPF del sol·licitant o de la unitat familiar en la que esti-

gui integrat.
g) Curriculum 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’acre-
ditin.

h) Expedient acadèmic.
i) Memòria explicativa del treball a desenvolupar.
3. Si la sol·licitud té algun defecte, o no s’acompanya de tota la docu-

mentació esmentada, es requerirà 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, se la tendrà per desistida de la sol·licitud i, amb resolució prèvia, s’arxi-
varà l’expedient sense cap més tràmit.

4. En cas que, en ocasió de la tramitació d’altres expedients en el FOGAI-
BA o en la Conselleria d’Agricultura i pesca, ja s’hagi presentat algun d’aquests
documents, no serà necessari aportar-lo de nou i n’hi haurà prou que s’esmenti
l’expedient en què consta. Això no obstant, l’acreditació de facultats ha de ser
vigent en la data que es presenta la sol·licitud.
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Setè
Selecció de beneficiaris i criteris objectius de preferència
La selecció dels beneficiaris es farà mitjançant el procediment de concurs

i s’aplicaran els criteris de valoració següents:
- Nivell acadèmic assolit en la llicenciatura.
- Treballs d’investigació realitzats.
- Cursos relacionats amb la beca.
Cada un d’aquests conceptes es valorarà de 0 a 5 punts, excepte el primer

que es valorarà amb 10 punts, i es requerirà una puntuació mínima de 10 punts
per poder optar a l’ajuda. Per tant, restaran excloses les sol·licituds que obtin-
guin una puntuació inferior a 10 punts.

Si com a resultat d’aplicar aquests criteris es donés un empat entre dos o
més sol·licitants, tendrà prioritat aquell que hagi obtingut una major puntuació
en els apartats corresponents a cursos o treballs realitzats.

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

persona en qui delegui.
- Vicepresident: director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera

de les Illes Balears (FOGAIBA), o persona en qui delegui.
- Vocals:
Cap de l’Àrea Jurídica Econòmica del FOGAIBA, o persona en qui dele-

gui
Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA, o persona en qui dele-

gui
Cap del Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat
Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA
Cap del Servei de l’IRFAP de la Conselleria d’Agricultura i Pesca

- Secretari/ària: actuarà com a secretari un dels vocals de la Comissió
Avaluadora.

- Podran assistir, amb veu i amb vot, els directors generals competents en
les matèries, que podran estar acompanyats d’un tècnic.

2. La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat al que correspon exami-
nar les sol·licituds presentades i emetre’n un informe que ha de servir de base
per a l’elaboració de la proposta de resolució.

3. La Comissió Avaluadora designarà un coordinador per a cada beca, que
podrà ser un tècnic de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, que en realitzarà el
seguiment.

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. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del FOGAI-

BA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, amb l’informe previ del
Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat que, en cas de ser favorable, ha d’acreditar la
legalitat i l’import de l’ajuda, sobre la base de l’informe de la Comissió
Avaluadora.

3. El termini màxim per dictar i per notificar la resolució expressa és de
tres mesos, comptadors a partir de l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds, i s’ha de notificar individualment a les persones interessades.
Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, s’ha
d’entendre desestimada la sol·licitud.

4. La resolució de concessió de l’ajuda ha d’establir que la persona bene-
ficiària té l’obligació de comunicar l’acceptació de l’ajuda en el termini de quin-
ze dies, a comptar des de la notificació de la resolució, i que aquesta acceptació
s’entendrà produïda automàticament una vegada transcorregut aquest termini
sense haver-se produït aquesta comunicació.

5. Contra aquesta resolució es podrà interposa recurs d’alçada davant la
consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes, comptador des de l’en-
demà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que s’estableix en l’arti-
cle 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Desè
Compromisos que adquireixen els beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris, a més de les que s’estableixen en l’arti-

cle 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l’article 15 de l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, les següents:

- Complir els objectius assenyalats en la beca.
- Presentar la memòria final explicativa del treball desenvolupat.
- Facilitar les actuacions de seguiment per part de la Conselleria.
- Esmentar al FOGAIBA com a entitat finançadora, a les publicacions i

altres activitats de repercussió pública conseqüència de la beca subvencionada.

Onzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per justificar el compliment de la finalitat de la beca finalit-

za el 30 de setembre de 2007.
2. El pagament de la beca es realitzarà al venciment de cada trimestre, en

la quantitat del 25% de la beca concedida, una vegada certificat pel coordinador
de la beca, esmentat a l’apartat vuitè de la present resolució, l’execució d’aquest
percentatge.

3. L’últim pagament es realitzarà després de la presentació de la memòria
explicativa del treball desenvolupat, que ha d’anar acompanyada de l’informe
favorable del coordinador; la memòria explicativa del treball desenvolupat ha de
presentar-se per duplicat i en suport informàtic.

Dotzè
Incompliment i renúncies
No s’admetran interrupcions en el desenvolupament dels projectes, llevat

de casos excepcionals que s’han de justificar degudament.
La renúncia per causa justificada no impedeix el dret a percebre la part

proporcional de la ajuda equivalent al treball realitzat, que haurà de reflectir-se
en una memòria final que es presentarà per duplicat.

La renúncia per causa injustificada donarà lloc a la pèrdua de l’ajuda, i el
reintegrament de les quantitats ja percebudes.

Les causes de renúncia seran estudiades per la Comissió Avaluadora.

Tretzè
Drets a la divulgació i publicació
El FOGAIBA es reserva el dret a la divulgació i a la publicació del resul-

tat de les beques, així com a fer i promoure l’ús de les seves aplicacions.

Catorzè
Incompatibilitat de les ajudes
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria seran incompatibles amb les

ajudes que, per a la mateixa finalitat, pugui percebre el beneficiari de qualsevol
administració pública o d’altra entitat pública o privada.

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

Balears.

Palma, 27 de gener de 2006

La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores

ANNEX
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EXPOSA:
1. Que coneix les condicions establertes per la normativa vigent per a la

concessió d’ajudes que demana.
2. Que coneix i dona la seva conformitat perquè les dades personals con-

tingudes en aquesta sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i utilitza-
des d’acord amb el previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1332/1994, de 20 de
juny.

3. Que no incorre en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació
vigent per rebre la subvenció.

4. Que no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del
Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre.

5. Que autoritza a l’òrgan gestor, FOGAIBA, per comprovar d’ofici el
compliment d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social, en cas de no presentar el certificat corresponent.

DECLARA:
Que totes les dades contingudes en la present sol·licitud, incloses totes les

parts, son vertaderes.

ES COMPROMET A:
1. Tornar les quantitats indegudament percebudes per aquestes ajudes si

així ho demanés l’autoritat competent, incrementades, si n’és el cas, per l’inte-
rès legal.

2. 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.

ACOMPANYA LA SOL·LICITUD:
(...) Fotocòpia del DNI del sol·licitant
(...) Declaració jurada de no estar gaudint de cap altra beca
(...) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social
(...) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document

acreditatiu de la titularitat del compte bancari, en el cas de nou compte respec-
te a les anteriors convocatòries.

(...) Documentació acreditativa de la titulació
(...) Fotocòpia de l’IRPF del sol·licitant o de la unitat familiar en la que

estigui integrat
(...) Curriculum 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

(...) Expedient acadèmic

SOLICITA
Que previs els tràmits necessaris, em sigui concedida l’ajuda esmentada.

En ___________________ a _______ de________ de _________

Firma

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

— o —

Num. 1446
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de gener de
2006, per la qual es convoquen ajudes per dur a terme progra-
mes d’innovació tecnològica en agricultura, per a l’any 2006

L’aplicació de tecnologies a l’agricultura permet obtenir majors rendi-
ments, implantar tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient i
aconseguir una agricultura sostenible. Per això, cal disposar de programes de
recerca i d’innovació tecnològica que permetin contrastar i mostrar els resultats
obtenguts en diversos programes, de manera que es puguin aplicar a l’agricul-
tura de les Illes Balears, i, per tot això, es duen a terme una sèrie d’experiències
i camps d’assaig, la qual cosa fa necessari convocar ajudes econòmiques per a
les explotacions que duguin a terme aquestes activitats.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005,
es publicà 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, en l’article 1.2.g) de la qual s’inclou entre els seus objectes la
investigació agrària i pesquera.

D’altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en l’article 2.a) estableix que el
FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria referent a l’apli-
cació 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 d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupa-
ment rural i d’altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió
Europea.

Així mateix, en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de
desembre de 2005 es disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la polí-
tica de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l’1 de gener de 2006.

D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de sub-
vencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i
l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de
2005, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una reso-
lució.

Per tot això, en virtut del que s’estableix en l’article 6.1.g) del Decret
64/2005, de 10 de juny, i a proposta del director gerent de FOGAIBA, dict la
següent

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria, per a l’any 2006, d’acord amb el que s’esta-

bleix 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, que es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
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