
NO (___)
té sol·licitades i concedides ajudes i subvencions relacionades amb la

sol·licitud presentada.

Entitat a la que s’ha sol·licitat                          Quantia

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 CIF de l’entitat, en el cas d’associacions formalment
constituïdes

(___) Fotocòpia del DNI del representant
(___) Estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’associació, degu-

dament inscrits en el registre corresponent i acreditació de la representació amb
la qual se signa la sol·licitud, si n’és el cas

(___) 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.

(___) Memòria explicativa en què es justifiquin la necessitat i la finalitat
d’adquirir la maquinària o l’equip, juntament amb la factura proforma, i en què
es descriguin les inversions que s’han de fer, s’assenyali el termini de realitza-
ció previst i se’n demostri la viabilitat tècnica i econòmica. Segons el tipus
d’instal·lació i la quantia, el FOGAIBA podrà exigir el projecte tècnic

(___) En el cas d’associacions amb constitució formal (SAT, cooperatives,
societats de responsabilitat limitada, etc.): Certificat del nombre de socis i dels
acords presos vàlidament en el qual es proposi sol·licitar l’ajuda, s’indiquin la
quantia i la finalitat a què es destinarà, i s’inclogui la relació de membres del
consell rector als quals s’autoritza a representar l’associació per formalitzar i
gestionar l’ajuda, amb expressió del nom, els cognoms i el càrrec que hi exer-
ceixen

(___) En el cas d’agrupacions sense constitució formal:
- Relació de les parcel·les on s’ha d’emprar la maquinària, amb indicació

de les referències del sistema d’identificació geogràfica de parcel·les agrícoles
(SIGPAC).

- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de fun-
cionament que han subscrit tots els membres.

- Fotocòpia del DNI de les persones associades o del CIF de l’agrupació,
en cas que se’n disposi.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es facin
constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun.

- Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
prou poders per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a
l’agrupació.

- Compromís subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es faci
constar la prohibició de dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el ter-
mini de prescripció que es preveu en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003

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

En                                              a         de                                de

Firma

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

— o —

Num. 3857
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de febrer de
2006, per la qual es modifica la 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 a la investigació aplicada en matèria d’agricultura i
pesca en l’àmbit de les Illes Balears

Atès que en el punt 1 de l’apartat quart de la 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 a la investigació aplica-
da en matèria d’agricultura i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, no es recullen
com a preferents de subvenció els temes pesquers, es procedeix a realitzar la
modificació d’aquesta a fi d’incloure-hi els temes esmentats.

Per 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
Es modifica el punt 1 de l’apartat quart de la 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 a la investigació aplica-
da en matèria d’agricultura i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, el qual queda
redactat de la següent forma:

‘1. Seran subvencionats els projectes d’investigació en matèria d’agricul-
tura i pesca aplicats a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Tenen consideració
preferent els projectes que guardin relació amb els temes següents:

A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimentari i
pesquer

A.1. Anàlisi i millora dels sistemes de producció agrícola. Millora genèti-
ca, biotecnologia d’espècies vegetals, fisiologia vegetal, maneig de cultius i
mecanització, orientats a reduir els costs de producció i a una millor utilització
dels recursos naturals dels inputs.

A.2. Millora dels sistemes de producció intensiva i disminució del seu
impacte ambiental.

A.3. Diversificació de la producció. Valoració de la viabilitat potencial de
noves espècies d’interès socioeconòmic, inclosa les d’ús no alimentari.

A.4. Protecció vegetal: diagnòstic i caracterització dels agents causants de
danys, la seva biologia i ecologia i les bases que regeixen la seva interacció amb
el cultiu. Desenvolupament de sistemes de control més eficients i respectuosos
amb el medi ambient.

A.5. Optimització i validació de processos de transformació i conservació
d’aliments.

A.6. Estudi de procediments d’avaluació i aprofitament de subproductes
agroalimentaris.

B.- Obtenció i elaboració de productes agroalimentaris segurs, saludables
i de qualitat.

B.1. Identificació de gens o seqüències gèniques responsables de caràcters
de qualitat als productes d’origen vegetal o animal.

B.2. Disseny i optimització de procediments d’elaboració d’aliments.
Millora de les característiques organolèptiques, nutricionals i funcionals.

B.3. Desenvolupament de tècniques per a la determinació de l’origen, tra-
çabilitat i autenticitat de matèries primeres, ingredients alimentaris i microorga-
nismes d’interès agroalimentari.

C.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la conservació
del medi ambient i l’ús integral del territori.

C.1. Disminució de l’impacte ambiental dels sistemes de producció i
transformació, reducció i gestió d’efluents i residus. Recuperació i reciclatge de
residus i efluents.

C.2. Maneig i ús eficient de l’aigua. Anàlisi dels aspectes econòmics lli-
gats al factor aigua.

C.3. Desenvolupament de sistemes de producció integrada. Avaluació
mediambiental i productiva dels sistemes de producció ecològica i desenvolu-
pament de mecanismes de traçabilitat.

C.4. Viabilitat econòmica dels sistemes de producció ecològica. Situació i
futur de les explotacions amb sistemes de producció ecològica a les Illes
Balears.

C.5. Utilització de l’energia fotovoltàica en els sistemes de producció i
transformació.

D.- Millora de la comercialització agroalimentària.
D.1. Disseny i optimització de nous sistemes de promoció de productes

agroalimentaris.
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D.2. Investigació i identificació dels consumidors de productes agroali-
mentaris amb denominació de qualitat de les Illes Balears.

E.- Millora del coneixement de les pesqueres i els recursos pesquers de les
Illes Balears.

E.1. Estudis sobre les pesqueres i els recursos pesquers de la flota d’arts
menors.

E.2. Efectes de la pesca i ambientals en la regressió d’espècies marines
d’interès comercial o recreatiu.

E.3. Biologia i ecologia d’espècies de baixa taxa reproductiva en regres-
sió.’

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

Balears.

Palma, 24 de febrer de 2006

La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores

— o —

Num. 3864
Correcció d’errors de la Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 27 de gener
de 2006, per la qual s’aprova la convocatòria per l’any 2006 de
la indemnització compensatòria a determinades zones desfavori-
des a l’àmbit de les Illes Balears, d’acord amb l’establert en el
Reial decret 3482/200, de 29 de desembre

Atès que s’ha advertit una errada en la publicació de la versió castellana
de la Resolució de la presindenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears de 27 de gener de 2006, per la qual s’aprova la convocatòria per a
l’any 2006 de la indemnització compensatòria a determinades zones desfavori-
des a l’àmbit de les Illes Balears, d’acord amb l’establert en el Reial decret
3482/2000, de 29 de desembre, publicada en el BOIB núm. 18 EXT., de 06-02-
2006, amb el núm. d’edicte 1465, se’n fa la rectificació oportuna.

En el punt 1 de l’apartat segon. Finançament

On diu:
“1. El importe máximo que se destina a la convocatoria es de 430.000

euros. Este importe máximo podrá ser objeto de ampliación.”

Ha de dir:
“1. El importe máximo que se destina a la convocatoria es de 550.000

euros. Este importe máximo podrá ser objeto de ampliación.”

Palma, 24 de febrer de 2006

La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 3865
Indicació de publicació de la Notificació de la Secretària Tècnica
del Departament d’Obres Públiques de 6 de febrer de 2006 rela-
tiva a la finca número 13 de l’expedient d’expropiació CM–1 del
terme municipal de Palma – Subtram I dirigida al senyor Jaime
Bordoy Oliver i a la senyora Francisca Lladó Morro.

Maria Magdalena Tortella Mas, Secretària Tècnica del Departament
d’Obres Públiques, d’acord amb el Decret de la Presidència de 9 de juliol de
2003 publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 26 de juliol
de 2003, en l’exercici de les competències previstes a l’article Primer.2).a) de la
Resolució de l’Honorable Presidenta del Consell Insular de Mallorca de 24 de
juny de 2002.

Resultant que la 1a i la 2a notificació varen esdevenir infructuoses.

Atès l’establert a l’article 59.4 i 61, ambdós de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP d’ara endavant), mitjançant
aquesta publicació don coneixement al senyor Jaime Bordoy Oliver i a la sen-
yora Francisca Lladó Morro de la següent INDICACIÓ DE PUBLICACIÓ:

Que roman a la vostra disposició al Servei d’Expropiacions, de la
Direcció Insular de Carreteres, del Departament d’Obres Públiques del Consell
de Mallorca, amb seu a l’Edifici de la Llar d’Infància, carrer General Riera
numero 113 de Palma (CP.07010) les vostres notificacions a la Resolució de 6
febrer de 2006 de l’Honorable Conseller Executiu d’Obres Públiques.

Contra aquesta dita resolució que no posa fi a la via administrativa es pot
interposar, el Recurs d’Alçada davant la Presidenta del Consell Insular de
Mallorca, d’acord amb l’article 9.2.u) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
Consells Insulars, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent
al de la present publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a par-
tir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir
del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició
del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altres recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa i de la LRJAP.

Així mateix, pels present se us fa a ambdós la següent
CITACIÓ PER COMPARÈIXER
Objecte: Aixecament d’Actes per fixació del preu just per mutu acord.
Lloc: Servei d’Expropiacions
Carrer General Riera, 113
Edifici de la Llar d’Infància
Palma, CP.07010
Dia: dilluns, 3 d’abril de 2006
Hora: 11:00 hores

Palma, 28 de febrer de 2006

La secretària tècnica del Departament d’Obres Públiques
Sra. María Magdalena Tortella Mas

— o —

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 3926

Informació pública del projecte d’Ordre del conseller de Medi
Ambient per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de
subvencions per a la implantació de l’Agenda Local 21 en els
municipis de les Illes Balears.

La Conselleria de Medi Ambient, fent ús de les competències i funcions
que li són pròpies, i adequant-se al contingut de l’establert en el Decret
Legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Subvencions, vol articular el nou marc normatiu que estableixi les bases i
reguli el procediment per a la concessió de subvencions per a la implantació de
l’Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears.

D’acord amb el que preveu l’article 42 i següents de la Llei 4/2001 de 14
de març del Govern de les Illes Balears, relatives al procediment d’elaboració
de disposicions administratives, i una vegada elaborat el text de l’ordre per la
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
la implantació de l’Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears, se sot-
met el mateix a informació pública per un termini de 15 dies hàbils a partir de
l’endemà al de la seva publicació en el BOIB, per a presentar les al·legacions
que s’estimin oportunes al projecte d’ordre de referència que es trobarà a la dis-
posició dels interessats durant el termini previst en els següents llocs:

a).- En la seu de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, de la
Conselleria de Medi Ambient (Av. Gabriel Alomar i Vilallonga nº 33 de Palma).

b).- Delegació de la Conselleria de Medi Ambient de Menorca (C/ Ses
Quatre Boques, nº 11 de Mahón)

c).- Delegació de la Conselleria de Medi Ambient d’Eivissa (C/ Murcia nº
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