
(   ) INFORME FAVORABLE DEL COORDINADOR DEL PROJECTE.
(   ) MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA:

Mòdul únic: 1.250,00 x  ___________mesos =__________  euros.

Si n’és el cas,  relació detallada d’altres ajudes rebudes per a l’activitat sub-
vencionada:

Entitat Quantia (€)
____________________________ __________________________

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

………………………., ….. de ………………………. de ……..

Signat:

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

— o —

Num. 16747
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 d’agost de 2007,
per la qual es convoquen beques d’introducció a la investigació
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 de la pesca resulta necessari, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, convocar ajudes per a beques per a la realització de treballs
d’investigació en aquestes àrees.

Amb 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 sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 g) d’aquesta Ordre assenyala que seran
objecte 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, a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de des-
embre 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 a l’article 1 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 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 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 la convocatòria de beques d’introducció a la investigació

en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, d’a-
cord 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 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
pressupostària, amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

2. Per a les beques definides en el punt 1.A de l’apartat quart de la pre-
sent Resolució es destina un import màxim de 40.000 euros; per a les definides
en el punt 1.B, 1.C i 1.D del mateix apartat quart, un import de 20.000 euros per
a cada apartat. Si no es presentessin sol·licituds o les sol·licituds presentades no
cobrissin la dotació dels treballs d’investigació d’un determinat grup, el crèdit
restant es podrà assignar a l’altre grup.

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, sempre que obtinguin una pun-
tuació mínima de 8 punts en aplicació dels criteris prevists en l’apartat setè de
la present Resolució, i que l’esmentada titulació tengui relació amb el tema
objecte de la beca sol·licitada.

2. A més dels requisits establerts en l’apartat anterior, hauran de com-
plir amb els requisits prevists en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
del 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 subvencions.

3. No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present
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 es farà en la forma
establerta a l’apartat 6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. D’acord amb el que disposa l’article 10.1 e) del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, es considerarà que els beneficiaris es troben al
corrent de les obligacions tributàries, i amb la Seguretat Social quan es verifiqui
el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupa-
ment de determinats 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 circumstàn-
cia d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i
amb la Seguretat Social haurà de quedar acreditada amb anterioritat a dictar-se
la proposta de resolució de concessió.

5. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, de la dona, tampoc podran ser beneficiaris de les subvencions
previstes en la present Resolució les persones físiques sancionades o condem-
nades per resolució administrativa o sentència judicial ferma per discriminació
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 hauran de man-
tenir-se durant un termini no inferior a un any a comptar des de la data de la
resolució de concessió de l’ajuda.

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

investigació que guardin relació amb els temes següents:
Grup A.- Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP)
a) Caracterització, sanejament i conservació de material vegetal vitíco-

la de les Illes Balears.
b) Caracterització de varietats autòctones de vinya 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

compost en l’agricultura.
d) Estudi i recopilació de les fonts documentals de les diferents varie-

tats autòctones de plantes cultivades (vinya, fruita dolça i fruiters minoritaris) de
les Illes Balears.

Grup B.- Agricultura i ramaderia
e) Posta a punt d’un sistema de traçabilitat alimentària per al sector

agroalimentari de les Illes Balears.

9BOIB 01-09-2007Num. 132



f) Estudi de la biologia, enemics naturals i control de Solenostethium
lynceum (Hemiptera: Pentatomidae) en el cultiu de l’ametller.

g) Estudi de la fauna útil de les principals plagues de l’olivera en els
ecosistemes tradicionals de la serra de Tramuntana i en els nous ecosistemes de
les noves plantacions.

h) Estudi dels principals fongs de fusta de la vinya a les Illes Balears:
etiologia, epidemiologia i propostes de control.

i) Posada a punt d’un protocol per al control biològic d’insectes vec-
tors de virus en cultius hortícoles sota plàstic.

Grup C.- Ramaderia
j) Estudi del grau de compliment de les especificacions tècniques del

Reglament 1/2005 en transport d’animals cap a l’escorxador i la seva descàrre-
ga.

k) Estudi de distribució d’explotacions ramaderes, per espècies, a l’illa
de Mallorca.

Grup D.- Pesca
l) Aplicació d’experiències de selectivitat en pesca recreativa.
2. Les beques d’introducció a la investigació tindran una durada de 12

mesos, des del dia 3 de desembre de 2007 fins al dia 2 de desembre de 2008.
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 del coordinador responsable de la beca que designarà
la Comissió Avaluadora.

Cinquè
Quantia de les ajudes
En el cas que el beneficiari sigui un titulat superior, l’import de l’ajuda

serà de 1.666,00 euros per mes de treball sense que en cap cas pugui superar la
quantia màxima de vint mil euros (20.000,00 €) per beca i beneficiari.

En el cas que el beneficiari sigui un titulat de grau mitjà, l’import de l’a-
juda serà de 1.250,00euros per mes de treball sense que en cap cas pugui supe-
rar la quantia màxima de quinze mil euros (15.000,00 €) per beca i beneficiari.

Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 28 de setembre de

2007.
2. Les sol·licituds d’ajuda s’hauran de presentar, d’acord amb el model

de l’annex I, adreçades a la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears, i s’han de presentar en el registre del FOGAIBA, 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) Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
b) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i

autonòmiques, i amb la Seguretat Social o en cas de no aportar aquests docu-
ments, autorització a l’òrgan gestor (FOGAIBA) per a comprovar d’ofici que la
persona sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

c) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

d) Fotocòpia compulsada del títol universitari del sol·licitant o fotocò-
pia compulsada del resguard de sol·licitud del títol universitari.

e) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic.
f) 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.

g) 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, s’entendrà com a desistida la sol·licitud i, amb resolució prèvia, s’arxiva-
rà l’expedient sense cap més tràmit.

4. En cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el
FOGAIBA 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
esmentant 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.

5. Si qualsevol dels documents que sigui necessari presentar en qualse-
vol moment de la tramitació de l’expedient presenta ratllades o esmenes, serà
considerat com a no presentat, procedint en aquest cas conforme s’indica a l’ar-
ticle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú.

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:
a) Valoració del treball presentat per desenvolupar: Fins a cinc punts.
Innovació cientificotècnica: fins a 1 punt
Metodologia innovadora: fins a 1 punt
Repercussió del projecte dins la comunitat científica: fins a 1 punt.
Possibilitat de transferència directa dels resultats del treball al sector agro-

alimentari i pesquer: fins a 1 punt.
Repercussió en la revalorització dels subsectors agraris i pesquers: fins a

1 punt
b) Interès per als objectius de la política agrària i pesquera de la CAIB:

fins a cinc punts
Adequació als objectius de la política agrària i pesquera de la CAIB: fins

a 2.5 punts.
Incidència en la protecció mediambiental i amb el benestar dels animals:

fins a 2.5 punts.
c) Nivell acadèmic assolit. Fins a cinc punts.
Nota mitja de la carrera d’1 fins a 1.99: 1 punt.
Nota mitja de la carrera de 2 fins a 2.99: 2 punts.
Nota mitja de la carrera de 3 fins a 3.99: 3 punts.
Nota mitja de la carrera de 4: 5 punts.
d) Treballs d’investigació realitzats, publicacions i cursos realitzats:

fins a cinc punts.
Per cadascun dels treballs d’investigació realitzats: 1 punt.
Per cadascuna de les publicacions realitzades: 1 punt
Per cadascun del cursos, amb una durada mínima de 10 hores, relacionats

directament amb el treball proposat: 1 punt.
Si com a resultat d’aplicar aquests criteris es donés un empat entre dos o

més sol·licitants, tendrà prioritat aquell que hagi assolit una major puntuació a
l’apartat a) i, si persisteix l’empat es resoldrà amb la major puntuació de l’apar-
tat b).

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: directora 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

delegui.
- Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui

delegui.
- Cap de Servei de l’IRFAP de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
- El director general d’Agricultura que podrà assistir-hi acompanyat

d’un tècnic.
- La directora general de Pesca que podrà assistir-hi acompanyat d’un

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

Avaluadora.
2. La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon exami-

nar els projectes presentats, aplicar els criteris de valoració prevists a l’apartat
setè de la present Resolució 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 serà un tècnic de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i en realitzarà el segui-
ment.

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

FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, i previ informe de
la Comissió Avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la
Comissió Avaluadora, pel cap de Servei d’Ajudes OCM i d’Estat s’emetrà infor-
me en el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu
import.

3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de
dos 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. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant
la consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes, comptador des de
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l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que s’estableix en
l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administra-
ció 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
públiques 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 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 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, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, les següents:

- Facilitar les actuacions de seguiment per part dels tècnics de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca o del FOGAIBA.

- Esmentar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca com a entitat finan-
çadora, a les publicacions i 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 a justificar el compliment de la finalitat de la beca

finalitza el 10 de desembre de 2008.
2. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant

transferència bancària en el compte corrent que hagi assenyalat la persona bene-
ficiària, un cop justificat el compliment de la finalitat, en els termes establerts a
l’article 78 de Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el regla-
ment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, conforme
el model que hi figura a l’annex II, acompanyat de la memòria d’actuació justi-
ficativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la sub-
venció, indicant-ne les activitats realitzades i els resultats obtinguts, presentada
en suport informàtic juntament amb dues còpies en paper i l’informe favorable
del coordinador del projecte.

3. No obstant això, es podran realitzar pagaments parcials cada tres
mesos comptadors des de la comunicació de la resolució de concessió. Aquests
pagaments es podran sol·licitar dins els següents quinze dies de cadascun d’a-
quests períodes trimestrals, mitjançant la presentació del model d’annex II,
acompanyat d’una memòria del desenvolupament parcial del treball realitzat i
de l’informe favorable del coordinador del projecte.

Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n deriven,
no eximeixen el beneficiari de l’ajuda, de l’obligació de justificar la realització
completa de l’activitat subvencionada.

4. 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 s’estableix en l’apartat dotzè d’aques-
ta Resolució.

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

llevat de casos excepcionals que s’han de justificar degudament.
La renúncia no impedeix el dret a percebre la part proporcional de la ajuda

equivalent al treball realitzat, sempre que s’hagi assolit al menys un 75% dels
objectius prevists, circumstància que haurà de ser valorada pel coordinador del
projecte.

2. El règim jurídic aplicable en cas d’incompliment d’aquestes obliga-
cions és el que es preveu en 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 reinte-
grament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de
les sancions corresponents.

Tretzè
Drets a la divulgació i publicació
La Conselleria d’Agricultura i Pesca es reserva el dret a la divulgació i a

la publicació del resultat 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’una altra entitat pública o privada.

Quinzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà 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 agrari i pes-
quer; en 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 resultin d’apli-
cació 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.

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

Balears.

Palma, 22 d’agost de 2007

La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES
BALEARS

SOL·LICITUD DE BEQUES D’INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN
MATERIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA EN L’ÀMBIT DE
LES ILLES BALEARS
LÍNIA D’AJUDA BII/07     Núm. Expedient     B     I     I     _     _/     0     7

ANNEX I
DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Nom i llinatges:                                                                  DNI:
Adreça:                                                                            Correu-e:
Municipi:               Localitat:               Codi postal: Telèfon:

a) EXPÒS:
1   Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la con-

cessió d’ajudes que deman.
2  Que conec i don la meva conformitat perquè les dades personals contin-

gudes en aquesta sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i util-
itzades 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 incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent
per rebre la subvenció.

4   Que no incorr 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, i en l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a
la dona.

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

6  Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o
subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud:
Entitat a qui s’ha sol·licitat_______________________ i quantia _______ €

b) DECLAR:
Que totes les dades contingudes a la present sol·licitud, incloses totes les seves
parts, són vertaderes.

C) EM 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’interès
legal.

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

D) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
(   ) Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
(   ) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i
autonòmiques, i amb la Seguretat Social; i, en el cas de no aportar aquesta
documentació, autorització a l’òrgan gestor, FOGAIBA, per a comprovar
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d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
(   ) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acredi-
tatiu de la titularitat del compte bancari.
(   ) Fotocòpia compulsada del títol universitari o fotocòpia compulsada del
resguard de sol·licitud del títol universitari.
(   ) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic.
(   ) 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’acred-
itin.
(   ) Memòria explicativa del treball a desenvolupar.

La documentació no presentada es troba vigent a l’expedient
núm.____________ de 200__ de la línia d’ajudes__________________
_____________________________________

E) 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.

___________________, _____ d  _________________ de ______

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

ANNEX II

NÚM. D’EXPEDIENT:
LÍNIA D’AJUDA:
BEQUES DE INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA D’A-
GRICULTURA, RAMADERIA I PESCA EN L’ÀMBIT DE LES ILLES
BALEARS
________________________________________________, amb DNI núm.:
____________ .

COMUNIC que he realitzat (parcialment / totalment) el treball de investi-
gació_________________________________________________
__________________________________________________________.

PRESENT: 

(   )  MEMÒRIA D’ACTUACIÓ .

(   ) INFORME FAVORABLE DEL COORDINADOR DEL PROJECTE.

(   )  MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA:

Mòdul titulat superior: 1.666,00 x  _________mesos =__________  euros.
Mòdul titulat grau mitja: 1.250,00 x  _________mesos =__________  euros.

Si n’és el cas,  relació detallada d’altres ajudes rebudes per a l’activitat sub-
vencionada:

Entitat Quantia (€)
___________________________ __________________

I per això,

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

Signat:

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 16745

Anunci d’adjudicació del contracte marc per el subministrament
de omeprazol oral e IBPS parenterals amb destí als centres i ins-
titucions sanitàries emmarcats dins l’àmbit de gestió del Servei
de Salut de les Illes Balears

1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació de l’Ib-

Salut.
c.- Número d’ expedient: SSCC CM 84/06

2.- Objecte del contracte: 
a.- Tipus de contracte: Subministrament 
b.- Descripció de l’objecte: Subministrament de omeprazol oral e IBPS

parenterals amb destí als centres i institucions sanitàries emmarcats dins l’àm-
bit de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears

c.- Lots: Lots, sublots i procediements
d.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:

Contracte marc publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 151 de
26-10-2006 (anunci núm.18729)

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a.- Tramitació: Ordinària
b.- Procediment: Obert
c.- Forma: Concurs

4.- Pressupost base de licitació:
Import total:  NO N’HI HA

5.-  Adjudicació:
a.- Data: 23 de març de 2007.
b.- Contractistes: 
Astrazeneca Farmacéutica Spain, SA
Combino Pharm, SL
GES Genéricos Españoles Laboratorio, SA
Orsade, SA
Ratiopharm España, SA
Sigma-Tau España, SA
c.- Nacionalitat: Espanyola
d.- Import adjudicació: 

Palma, 22 d’agost de 2007

El Director General de l’Ib-salut
Josep M. Pomar Reynés

— o —

Num. 16651
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sanciona-
dors per infraccions a les normes sanitàries.

Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es noti-
fica mitjançant aquest edicte, en virtut del que disposa l’article 59.4 de la Llei
4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a les
persones que es relacionen  a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolu-
ció de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut i Consum, ubicada a la Plaça d’Espanya núm 9, 07002 de
Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per formular
al·legacions a la proposta.

Expedient núm Expedientat
SA. 81/2007 Gago Rodríguez, Enrique

Palma, 24 d’agost de 2007

L’instructor;
Carlos Martínez

— o —
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