
tres, l’Acord següent:

‘Primer. Autoritzar el canvi d’adscripció dels estudis de grau d’Enginyeria
Agroalimentària i del Medi Rural de la Facultat de Ciències a l’Escola
Politècnica Superior. 

Segon. Comunicar aquest Acord a la Conferència General de Política
Universitària.

Tercer. Notificar aquest Acord a la Universitat de les Illes Balears.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Palma, 1 de juny de 2012

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

— o —

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL

Num. 10980
Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia
per la qual es té per renunciada la farmacèutica María Luisa
Miró Josa en l’adjudicació de l’oficina de farmàcia de la zona
farmacèutica d’Alcúdia, al perímetre format pel districte 3 (sec-
ció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a) del terme municipal
d’Alcúdia (Alcúdia 3) i s’aprova la nova adjudicació definitiva

Fets
1. La Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de

14 de maig de 2012 (BOIB núm. 73, de 22 de maig) va aprovar l’adjudicació
definitiva de l’oficina de farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia, al perí-
metre format pel districte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a) del
terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3), a favor de la Sra. María Luisa Miró
Josa.

2. L’adjudicatària va presentar en data 23 de maig de 2012 un escrit de
renúncia a l’adjudicació esmentada.

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 24, punt 4 de la Llei 7/1998, de 12

de novembre, d’Ordenació farmacèutica de les Illes Balears i l’apartat 2 de la
base IX de la convocatòria del concurs de mèrits, una vegada acreditada la
renúncia de l’adjudicatària definitiva, pertoca aprovar l’adjudicació de l’oficina
de farmàcia a favor del concursant que figura a continuació en l’ordre de prio-
ritats establert en la Resolució del director general de Gestió Econòmica i
Farmàcia de 21 de novembre de 2011, per la qual es varen aprovar l’adjudica-
tari definitiu i la llista definitiva de mèrits per a l’adjudicació de l’oficina de
farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia, al perímetre format pel districte 3
(secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a) del terme municipal d’Alcúdia
(Alcúdia 3).

2. De conformitat amb la base II, punt 1 f de la convocatòria, tal com ja
es va advertir en la Resolució que va aprovar l’adjudicació i la llista provisio-
nals de mèrits, i que després es va materialitzar en la Resolució d’aprovació de
les definitives, s’entén que els farmacèutics concursants que resultin adjudica-
taris definitius d’una oficina de farmàcia renuncien automàticament a la partici-
pació en els procediments per a l’adjudicació d’altres oficines de farmàcia con-
vocades simultàniament, ja sigui en la mateixa resolució o en una altra. Aquesta
regla, segons la base esmentada de la convocatòria, també s’aplica en els casos
de renúncia o de decaïment de l’adjudicació. En conseqüència, els adjudicataris
definitius només han de figurar en la llista definitiva de la farmàcia de la qual
han resultat adjudicataris.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Tenir per renunciada la farmacèutica María Luisa Miró Josa envers
l’adjudicació de l’oficina de farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia, al
perímetre format pel districte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a)
del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3).

2. Aprovar i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’adjudica-
ció definitiva de l’oficina de farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia, al

perímetre format pel districte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a)
del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3), a favor de la farmacèutica Irene
Caballero Moreno, d’acord amb l’ordre de preferències designat pels concur-
sants i la llista definitiva de mèrits que figuren en la Resolució del director gene-
ral de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21 de novembre de 2011 (BOIB núm.
176, de 24 de novembre).

3. Excloure i tenir per renunciada la Sra. Irene Caballero Moreno de la
seva participació en la resta dels concursos en els quals ha participat per a l’ad-
judicació de les oficines de farmàcia convocats mitjançant les resolucions de la
directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de
maig de 2010).

Consignació de la garantia

El farmacèutic adjudicatari de l’oficina de farmàcia, segons el que esta-
bleix la base IX de la convocatòria, disposa d’un termini de quinze dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, per acreditar davant el director general de Gestió
Econòmica i Farmàcia que ha constituït la garantia en metàl·lic de tres mil cinc
euros amb cinc cèntims (3.005,05 €), mitjançant el dipòsit corresponent o la pre-
sentació d’un aval bancari per aquest import davant la Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S’adverteix a l’adjudicatari que la falta de constitució de la garantia en la
forma i en el termini establert en l’apartat anterior s’entén com a renúncia a l’au-
torització atorgada. En aquest cas, l’adjudicació de l’oficina de farmàcia s’ator-
garà a favor del sol·licitant que figuri a continuació en l’ordre de prioritats esta-
blert en la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21
de novembre de 2011 (BOIB núm. 176, de 24 de novembre), qui haurà de cons-
tituir la garantia esmentada abans en el termini de quinze dies hàbils, compta-
dors des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació de l’oficina de farmàcia.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Salut, Família i Benestar
Social en el termini d’un mes, comptador des de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i l’art. 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 29 de maig de 2012

El director general de Gestió Econòmica i Farmàcia
Martí Sansaloni Oliver

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI

Num. 11081
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 29 de maig de 2012 per la
qual es convoquen, per a l’any 2012, ajudes per a la investigació
aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia 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, a la ramaderia i a la pesca resulta necessari, d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries, convocar ajudes per dur a terme treballs d’in-
vestigació en aquestes àrees.

El 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 en
els sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 g) d’aquesta Ordre assenyala que ha de
ser objecte d’ajuda la investigació agrària i pesquera.

D’altra banda, l’article 2 a) del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears estableix que el
FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en
matèria d’Agricultura i Pesca, referent a l’aplicació de les mesures de foment i
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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 desenvolupament rural i altres règims d’a-
judes 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 del sector 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.

Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les con-
selleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Concretament, es fixa l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i es preveu en el seu annex l’adscripció
a aquesta Conselleria de determinades empreses públiques, entre les quals hi
figura el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de sub-
vencions, aprovat pel 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, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agra-
ri 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 del director gerent del FOGAIBA, dict la següent:

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova per a l’any 2012 la convocatòria d’ajudes per al finançament

de projectes d’investigació aplicada 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 agrari i pesquer (BOIB núm. 43,
de 17 de març de 2005).

2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat autò-
noma 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-ne la dotació de la partida pres-
supostària, amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA), per a l’any 2012.

2. La distribució del pressupost es realitzarà a parts iguals per a cada sub-
grup assenyalat en el punt 1 de l’apartat quart.

Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídi-

ques, o agrupacions sense personalitat jurídica, que realitzin un projecte d’in-
vestigació relacionat amb algun dels temes prevists a l’apartat quart d’aquesta
Resolució, i que obtinguin una puntuació mínima de 9 punts en aplicació dels
criteris prevists a l’apartat vuitè, sempre que acompleixin abans de la data final
de presentació de sol·licituds el requisit següent:

- En el cas de persones físiques, han de ser doctors, llicenciats o diplo-
mats.

- En el cas de persones jurídiques o agrupacions, l’investigador principal
ha de complir el requisit abans esmentat.

2. Quan es tracti de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurí-
dica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la reso-
lució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada membre i
també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun, els quals tenen
igualment la consideració de beneficiaris.

En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’a-
grupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficia-
ri, corresponen a l’agrupació. L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi
transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 22 del Text

refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i els articles 57 del Decret legis-
latiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.

3. A més del requisit establert en el punt anterior, han de complir els requi-
sits prevists a l’article 2 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 subven-
cions en els sectors agrari i pesquer, amb anterioritat al termini per presentar
sol·licituds, així com els establerts en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de des-
embre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

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 estan al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es comprovi el que
disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també 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 de les obligacions tributàries -estatals i autonòmiques- i amb la
Seguretat Socials’ha d’acreditar abans que es dicti la proposta de resolució per
la qual es concedeix l’ajuda.

La comprovació del compliment del requisit esmentat la realitzarà el
FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, ja que la
presentació de la sol·licitud suposa l’autorització per a la seva comprovació,
excepte manifestació expressa contrària. Quan el sol·licitant de l’ajuda no esti-
gui obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obli-
gacions previstes en el paràgraf anterior, s’acreditarà el seu compliment mitjan-
çant declaració responsable.

5. No poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta
Resolució les persones sobre les quals concorri alguna de les prohibicions esta-
blertes a l’article 10.1 i 10.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions. La justificació de no estar
sotmesos a les prohibicions esmentades s’ha de fer així com estableix l’article
10.6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

6. 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 beneficiaris de les subven-
cions previstes en aquesta Resolució les persones físiques o jurídiques sancio-
nades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes
per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte des-
igual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.

7. Els requisits generals establerts en el punt 1 anterior s’han de mantenir
durant un termini no inferior a un any comptador des de la data de la resolució
de la concessió de l’ajuda.

Quart
Actuacions subvencionables 
1. Seran subvencionats els projectes d’investigació en matèria d’agricul-

tura, ramaderia i pesca aplicats en l’àmbit territorial de les Illes Balears que
guardin relació amb els temes següents:

Grup A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimen-
tari i pesquer:

A.1.- Influència de la grandària de la peça en la qualitat del formatge
Mahón-Menorca. 

Grup B.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la con-
servació del medi ambient i l’ús integral del territori: 

B.1.- Desenvolupament d’un programa de control integrat, amb adequa-
ció i pressupost de l’actuació, contra l’escarabat de les palmeres
(Rhynchophorusferrugineus): biologia, ecologia, dinàmica poblacional i mèto-
des de control. AGR

B.2.- Identificació i detecció molecular dels patògens tramesos per les
paparres. 

B.3.- Avaluació econòmica de l’aptitud de diferents fertilitzants sobre els
paràmetres agronòmics, fisiològics i de qualitat en el cultiu de la patata. 

Grup C.- Millora de l’estalvi energètic, aprofitament de residus i aplicació
d’energies renovables en l’agricultura:

C.1.- Anàlisi econòmic de l’aprofitament dels subproductes de l’activitat
agrària: obtenció d’energia, obtenció de productes químics, utilització en ali-
mentació humana i animal. 
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C.2.- Estalvi i eficiència energètica a l’agricultura de reguiu: estudis de
l’ús eficient de l’aigua i de l’energia, noves tecnologies al servei del reg (pro-
grames informàtics, bombeig amb variació de freqüència, dissenys de xarxes de
reg, etc.), implantació de serveis d’assessorament a l’agricultura de reguiu, anà-
lisi de la reutilització d’aigües regenerades. 

Grup D .- Obtenció i elaboració de productes agroalimentaris segurs, salu-
dables i de qualitat: 

D.1.- Disseny de mètodes sensorials per al control i certificació d’aliments
amb denominació de qualitat. 

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

E.1.- Millora del coneixement sobre l’activitat de les arts de tirada tradi-
cionals de les Illes Balears.

2. Els projectes s’han de realitzar dins el període comprès entre la sol·lici-
tud de l’ajuda i un any després de la data de la resolució de concessió.

3. Independentment del nombre de projectes presentats per beneficiari,
quan l’interessat és una persona física o agrupacions sense personalitat jurídica
pròpia, només pot ser beneficiari d’una subvenció per un únic projecte. Quan
l’interessat és una persona jurídica que presenta més d’un projecte, no poden
coincidir els equips executors dels projectes.

En el supòsit que s’hagi presentat més d’un projecte, l’ajuda s’atorgarà, si
n’és el cas, al projecte que hagi obtingut una major puntuació, en aplicació dels
criteris prevists a l’apartat vuitè de la convocatòria.

Cinquè
Quantia i límits de les ajudes
1. L’import de l’ajuda s’ha de calcular mitjançant l’aplicació del mòdul

següent: 22,73 euros per cada hora de desenvolupament del projecte .

2. L’import màxim de subvenció per projecte no pot superar en cap cas els
dotze mil cinc-cents euros (12.500,00€) per beneficiari.

3. En cap cas l’import de l’ajuda pot superar el cost del projecte per dur a
terme.

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

següent al de la publicació en el BOIB de la present Resolució i acaba el dia 13
de juliol de 2012.

2. Les sol·licituds d’ajuda s’han d’ajustar al contingut mínim que figura
en l’annex I d’aquesta convocatòria, el model del qual està a disposició de les
persones interessades a la pàgina web http://www.caib.es o a la seu del FOGAI-
BA, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o a les
Delegacions comarcals.

3. Les sol·licituds s’han de presentar en el registre del FOGAIBA, en el
registre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o de qualse-
vol de les maneres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

4. S’ha de presentar una sol·licitud per projecte.

5. S’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Persones físiques:
- Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
- En el seu cas, fotocòpia compulsada del DNI del representant i document

acreditatiu de la representació.
- Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document emès

per l’entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
- Títol universitari o resguard de la sol·licitud del títol universitari i currí-

culum vitae de la persona o persones investigadores.
b) Persones jurídiques:
- Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
- Fotocòpia compulsada del DNI del representant i document acreditatiu

de la representació.
- Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document emès

per l’entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
- Fotocòpia compulsada dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de

constitució de l’entitat, correctament inscrits en el registre corresponent.
- Títol universitari o resguard de la sol·licitud del títol universitari i currí-

culum vitae de l’investigador principal.
c) En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, també s’ha d’apor-

tar:
- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de fun-

cionament que hagin subscrit tots els membres.
- Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i del NIF de

l’agrupació, si se’n disposa.
- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què hi hagi

constància expressa dels compromisos d’execució que assumeix cadascun
d’ells.

- Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació amb
poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com
a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què s’hi faci
constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut
el termini de prescripció que preveu l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de
24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sub-
vencions.

- Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document emès
per l’entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En cas de
no disposar de compte a nom de l’agrupació, s’ha d’aportar aquest document de
cadascun dels membres.

- Títol universitari o resguard de la sol·licitud del títol universitari i currí-
culum vitae de l’investigador principal.

d) En tots els casos:
- Projecte d’investigació amb el mateix ordre, estructura i contingut

assenyalats a l’apartat setè d’aquesta Resolució.
- En el supòsit que el sol·licitant tingui el suport d’una institució, ha de

presentar un document o aval que l’acrediti. Aquesta institució ha d’estar direc-
tament relacionada amb la investigació científica (departament universitari, cen-
tre d’investigació i similars) o amb l’activitat agropecuària o pesquera.

6. Si s’han tramitat o s’estan tramitant altres expedients en el FOGAIBA
o a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i ja s’ha presentat
algun dels documents assenyalats, no serà necessari aportar-lo de nou i n’hi
haurà prou que s’esmenti l’expedient en què consta o que aquesta informació es
trobi a la base de dades documental prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny.
Això no obstant, l’acreditació de facultats ha de ser vigent en la data que es pre-
senta la sol·licitud.

7. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAI-
BA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a l’obtenció
dels certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonò-
miques, i amb la Seguretat Social,haurà d’aportar els certificats corresponents.

8. Si la sol·licitud té algun defecte o no es presenta tota la documentació
preceptiva, 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 es
considerarà que desisteix de la sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà
l’expedient sense cap altre tràmit.

9. En cas que algun dels documents que s’hagi de presentar en qualsevol
moment de la tramitació de l’expedient contingui informació ratllada o esmena-
da, es considerarà com a no presentat, i s’actuarà com indica l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

10. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la per-
sona interessada, del que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores esta-
blertes a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005,
esmentada i la resta de normativa d’aplicació.

Setè
Projectes d’investigació
Els projectes d’investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i

pesca han de tenir el contingut següent:
- Títol del projecte.
- Nom i DNI de l’investigador principal.
- Objectius del projecte.
- Durada del projecte. 
- Justificació del projecte (origen, problema que es pretén resoldre, impor-

tància econòmica i social, etc.).
- Resultats obtinguts en projectes anteriors i informació científica genera-

da (articles, llibres, comunicacions, etc.) 
- Estat actual del problema (investigacions prèvies i la seva relació amb la
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bibliografia consultada, possible coordinació amb altres equips, etc.).
- Metodologia de la investigació (s’ha d’explicar clarament com es prete-

nen assolir els objectius del projecte).
- Pla de treball i calendari d’execució.
- Recursos materials i humans dels quals es disposa per dur a terme el pro-

jecte, lloc físic on es durà a terme la investigació, ubicació i garantia d’ús en el
temps de dedicació previst per al projecte.

- Resultats concrets que es pretenen obtenir (normes, patents, obtencions,
publicacions, etc.).

- Relació bibliogràfica.

Vuitè
Selecció de beneficiaris i criteris objectius i de preferència
1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes s’ha de fer mitjançant el pro-

cediment de concurrència competitiva.

2. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin les quanties
destinades a aquesta convocatòria, s’ha de seguir la pauta de prelació següent:

a) Qualitat cientificotècnica i possibilitat de la proposta. Fins a 5 punts.
- Innovació cientificotècnica: 0, 1, 2 punts.
- Utilització de metodologia innovadora en el projecte: 0, 1 punt.
- Consolidació d’un grup de recerca: 0, 1 punt.
- Repercussió del projecte dins la comunitat científica: 0, 1 punt.
b) Aplicació pràctica del projecte. Fins a 6 punts.
- Possibilitat de transferència directa dels resultats del projecte al sector

agroalimentari i pesquer: 0, 1, 2, 3  punts.
- Repercussió en la revalorització dels subsectors agrari i pesquer: 0, 1, 2,

3 punts.
c) Disseny de l’estudi econòmic: 0, 1, 2, 3 punts.
d) Innovació en el sector agroalimentari i pesquer. Fins a 5 punts.
- Obtenció de nous productes agraris i pesquers: 1, 2 punts.
- Optimització de nous processos agroalimentaris: 0, 1 punt.
- Desenvolupament de noves tècniques i metodologies en els sectors agro-

alimentari i pesquer: 0, 1 punt.
- Possibilitat d’obtenció de patents: 0, 1 punt.
e) Suport d’una institució directament relacionada amb la investigació

científica o amb l’activitat agropecuària o pesquera. Fins a 2,25 punts.
- Suport d’una institució investigadora d’àmbit internacional: 0,5 punt.
- Suport d’una institució investigadora d’àmbit nacional: 0,5 punt.
- Suport d’una institució investigadora d’àmbit autonòmic: 0,5 punt.
- Suport d’una entitat relacionada amb l’activitat agropecuària o pesquera

d’àmbit internacional: 0,25 punt.
- Suport d’una entitat relacionada amb l’activitat agropecuària o pesquera

d’àmbit nacional: 0,25 punt.
- Suport d’una entitat relacionada amb l’activitat agropecuària o pesquera

d’àmbit autonòmic: 0,25 punt.
Aquesta valoració s’efectuarà per a cada projecte presentat.

3. Per poder acreditar alguns dels criteris que cal tenir en compte en la
selecció dels beneficiaris, el sol·licitant pot -sense necessitat de requeriment
previ- aportar la documentació que consideri oportuna.

4. Si com a resultat d’aplicar aquests criteris resulta un empat, s’ha de
donar prioritat a aquell que hagi aconseguit una major puntuació en la lletra b),
i si persisteix l’empat, en la lletra c).

Novè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora estarà integrada per:
-President: secretari general adjunt de la Conselleria d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori o persona en qui delegui.
-Vicepresidenta: directora general de Medi Rural i Marí o persona en qui

delegui.
-Vocals:
Director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes

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

gui.
Cap de l’Àrea jurídica econòmica del FOGAIBA o persona en qui dele-

gui.
Cap de Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui dele-

gui.
Cap de Servei d’Ajudes OCM i d’Estat del FOGAIBA o persona en qui

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

avaluadora.

2. La Comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar
les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració prevists a l’apartat
anterior i emetre’n un informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la
proposta de resolució. Aquesta Comissió únicament es constituirà en el cas que
les sol·licituds amb dret d’ajuda superin les quanties destinades a la present con-
vocatòria i s’hagi d’establir una prelació entre les sol·licituds presentades apli-
cant els criteris de selecció prevists a l’apartat vuitè.

3. Per a que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituïda, es
requerirà la presència del president i del secretari o, en el seu cas, de qui els
substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus membres.

Desè
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. Aquest òrgan durà a
terme, d’ofici, les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement
i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució.

2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del FOGAI-
BA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes i, si n’és el cas, previ infor-
me de la Comissió avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la
Comissió avaluadora, pel cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat, s’emetrà un
informe en el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i
el seu import.

A la Comissió avaluadora es designarà el coordinador o la coordinadora
de cada projecte seleccionat.

3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de sis
mesos comptadors a partir de l’acabament del termini de presentació de sol·lici-
tuds. La resolució 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 el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la notificació de la resolució, d’acord amb el que
estableix l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’ad-
ministració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i 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.

5. A la resolució del procediment es podrà incloure una relació ordenada
de totes les sol·licituds que, tot i complir les condicions administratives i tècni-
ques per adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades perquè
excedeixen la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb la indica-
ció, en el seu cas, de la puntuació atorgada a cadascuna d’elles, en funció dels
criteris de valoració prevists.

En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció en el sis
mesos següents de la notificació de la seva concessió, l’òrgan que concedeix la
subvenció esmentada haurà d’acordar, sense necessitat de nova convocatòria, la
concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents per ordre de pun-
tuació, sempre que amb la renúncia per part d’algun dels beneficiaris s’hagi alli-
berat prou crèdit per poder atendre com a mínim una de les sol·licituds denega-
des. L’òrgan que concedeix la subvenció comunicarà aquesta opció als interes-
sats, amb la finalitat que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini de
deu dies. Una vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·lici-
tants, es dictarà l’acte de concessió i es procedirà a la seva notificació.

Onzè
Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris, a més de les que estableix l’article 11

del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions i 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 el seguiment per part del personal tècnic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o del FOGAIBA.

- Esmentar la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori com a
entitat finançadora en les publicacions i en altres activitats de repercussió públi-
ca a les quals pugui donar lloc el projecte subvencionat.

Dotzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per a justificar l’execució del projecte acaba un any després

de la data de la resolució de concessió.

2. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà a les persones beneficiàries
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mitjançant transferència bancària en el compte corrent que hagin assenyalat,
després d’haver justificat l’acompliment de la finalitat, en els termes establerts
a 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 convocatòria degudament emplenat i firmat.
- Dues còpies en paper i una en suport informàtic de la memòria d’actua-

ció justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de
la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i els resultats obtin-
guts.

- L’informe favorable del coordinador o coordinadora del projecte.

3. No obstant això, es pot realitzar un pagament parcial. Aquest pagament
es pot sol·licitar quan s’hagi realitzat un mínim del 50% del projecte, mitjançant
la documentació següent:

- Annex II d’aquesta convocatòria degudament emplenat i firmat.
- Dues còpies en paper de la memòria del desenvolupament parcial del

projecte.
- L’informe favorable parcial del coordinador o coordinadora del projec-

te.

4. 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.

5. El fet de no presentar la comunicació i la documentació de la realitza-
ció 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 incom-
pliment al qual és aplicable el que estableix el punt 3 de l’apartat tretzè d’a-
questa Resolució.

Tretzè
Incompliment i renúncies
1. No s’admeten interrupcions en el desenvolupament dels treballs, llevat

de casos excepcionals que s’han de justificar expressament.

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

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.

Catorzè
Drets a la divulgació i la publicació
La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori es reserva el dret

a la divulgació i a la publicació dels treballs subvencionats, així com fer i pro-
moure l’ús de les seves aplicacions.

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

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

Setzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableix el

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de subvencions; 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 també els preceptes que resultin aplica-
bles prevists a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en
el 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 i la resta de normati-
va aplicable.

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

Balears.

Palma, 29 de maig de 2012

El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

ANNEX I

Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per a la investigació aplicada en matèria
d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears

Línia d’ajuda – BIA/12

Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó Social
DNI/NIF
Adreça a efectes de notificacions
Municipi
Localitat
Codi postal
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Correu electrònic
Telèfon
Fax

Declaració responsable a la qual es faci constar:
1. Que es coneixen les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’a-
judes que es demanen.
2. Que s’autoritza, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal, que les dades que voluntàriament es faciliten, s’incor-
porin a un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes. 
3. Que s’autoritza 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 seves dades a la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori de les Illes Balears. Que es té coneixement del dret a accedir, rec-
tificar, 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.
4. Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la
subvenció.
5. Que s’autoritza el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
per comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries, esta-
tals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no presentar els certificats corres-
ponents.
6. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són
vertaderes.
7. Que, en el seu cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual
representa o que es té poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
8. Que, si n’és el cas, i de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 de l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca, de 7 d’octubre de 2008, per la qual es regula la base de
dades documental creada pel Decret 53/2006, de 16 de juny, del Registre general d’ex-
plotacions agràries de les Illes Balears, s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears per obtenir els documents necessaris existents a la base documental.
11.Que, si n’és el cas, es tenen sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subven-
cions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat_____________________ i quantia ______________€

Compromís de:
-Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat
consideri necessaris per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a
la concessió de les ajudes.
-Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita l’au-
toritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.

Relació de documentació que s’adjunta

Indicació de la documentació que està vigent i l’expedient on consta

Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda

Nom, DNI, data i signatura

ANNEX II

Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de les ajudes d’introducció a la
investigació en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes
Balears

Dades identificadores del sol·licitant
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó social
DNI/NIF
Adreça a efectes de notificacions
Municipi
Localitat
Codi postal
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
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Correu electrònic
Telèfon
Fax

Comunicació de:
1. Haver realitzat parcialment (un mínim del 50%) o totalment el treball d’investigació.
2. Que, si n’és el cas, es tenen sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subven-
cions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat_____________________ i quantia ______________€
3. Que als efectes del que disposa l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal, s’autoritza al Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de gestió i pagament d’aquesta línia d’ajuda,
a cedir les meves dades personals a l’entitat financera amb la qual el Fogaiba subscrigui un
contracte de gestió de pagaments, per tal de que aquesta entitat financera pugui oferir-me,
com a beneficiari de l’ajuda, la possibilitat d’anticipar el pagament de l’ajuda concedida.
En cas de denegar aquesta autorització s’haurà de marcar la casella corresponent.

Relació de la documentació que es presenta: 
- memòria econòmica justificativa
- memòria d’actuació
- informe favorable del coordinador del projecte

Sol·licitud expressa del pagament total o parcial de l’ajuda corresponent

Lloc, data, nom, DNI i signatura

— o —

4.- Anuncis

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 11122
Notificació de requeriment d’aportació de documentació

D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i vist que intentades dues vegades la notificació, no s’ha
pogut efectuar, mitjançant aquesta notificació es posa en coneixement de l’enti-
tat que se relaciona a continuació el requeriment de documentació.

Exp.: SCD 40/2010
Nom: Piscinas Es Xarco, SLL
CIF: B-57637308
Localitat: Sant Jordi-Eivissa

Per resolució de la consellera de Turisme i Treball de 17 de novembre de
2010 se us va concedir l’ajut corresponent a la convocatòria de subvencions per
a l’any 2010, aprovada per Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 9
de juny de 2010, de convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocu-
pació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i societats laborals,
cofinançats en un 50% pel Fons Social europeu per mitjà del programa operatiu
FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm.92, de 19 de juny).

Dins el marc de les actuacions de control de seguiment que du a terme la
Direcció General de Comerç i Empresa entre les beneficiàries o beneficiaris dels
ajuts i subvencions atorgats, i previstes en l’apartat dotzè dos de la Resolució de
convocatòria abans esmentada, us requereixo perquè en el termini de quinze
dies presenteu la documentació següent, relativa a les obligacions dels benefi-
ciaris previstes a l’apartat dos de la mateixa:

Certificat expedit per la persona titular de l’òrgan competent de la coope-
rativa o societat laboral, que acrediti la permanència com a soci o sòcia de les
següents persones incorporades a l’entitat:

Juan Torres Torres
Antonio Torres Moreno
Daniel Torres Moreno

Certificat expedit per la persona titular de l’òrgan competent que acrediti
que es manté la forma jurídica.

Certificat de que s’ha informat el soci o la sòcia que la seva incorporació
ha estat objecte d’un ajut cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu amb
càrrec al programa operatiu que correspongui. 

Us record que, d’acord amb l’establert a l’article 44 del Text refós de la
Llei de subvencions aprovada per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats rebudes i l’exigència
de l’interès de demora des del moment de pagament de la subvenció fins a la

data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament en el cas d’incompli-
ment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·labora-
dores i beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquests amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la
manera com s’han d’aconseguir els objectius, exercir l’activitat, executar el pro-
jecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

Així mateix, s’informa la persona interessada que l’expedient es troba a
disposició seva a les oficines de Direcció General de Comerç i Empresa de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació (Pl. de Son
Castelló, 1, Palma), de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

Palma,  29 de maig de 2012

El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

— o —

Num. 11123
Notificació de requeriment d’aportació de documentació

D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i vist que intentades dues vegades la notificació, no s’ha
pogut efectuar, mitjançant aquesta notificació es posa en coneixement de l’enti-
tat que se relaciona a continuació el requeriment de documentació.

Exp.: SCC 41/2010
Nom: Piscinas Es Xarco, SLL
CIF: B-57637308
Localitat: Sant Jordi-Eivissa

Per resolució de la consellera de Turisme i Treball de 17 de novembre de
2010 se us va concedir l’ajut corresponent a la convocatòria de subvencions per
a l’any 2010, aprovada per Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 9
de juny de 2010, de convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocu-
pació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i societats laborals,
cofinançats en un 50% pel Fons Social europeu per mitjà del programa operatiu
FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm.92, de 19 de juny).

Dins el marc de les actuacions de control de seguiment que du a terme la
Direcció General de Comerç i Empresa entre les beneficiàries o beneficiaris dels
ajuts i subvencions atorgats, i previstes en l’apartat dotzè dos de la Resolució de
convocatòria abans esmentada, us requereixo perquè en el termini de quinze
dies presenteu la documentació següent, relativa a les obligacions dels benefi-
ciaris previstes a l’apartat dos de la mateixa:

Certificat expedit per la persona titular de l’òrgan competent que acrediti
que es manté la forma jurídica.

Certificat de que s’ha informat el soci o la sòcia que la seva incorporació
ha estat objecte d’un ajut cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu amb
càrrec al programa operatiu que correspongui. 

Us record que, d’acord amb l’establert a l’article 44 del Text refós de la
Llei de subvencions aprovada per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats rebudes i l’exigència
de l’interès de demora des del moment de pagament de la subvenció fins a la
data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament en el cas d’incompli-
ment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·labora-
dores i beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquests amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la
manera com s’han d’aconseguir els objectius, exercir l’activitat, executar el pro-
jecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

Així mateix, s’informa la persona interessada que l’expedient es troba a
disposició seva a les oficines de Direcció General de Comerç i Empresa de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació (Pl. de Son
Castelló, 1, Palma), de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

Palma,  29 de maig de 2012

El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

— o —
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