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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20582
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 13 de novembre
de 2006 , per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs
2005/2006.
L’acord del Consell de Govern de dia 7 de juny de 2006 (BOIB núm.100,
de 18 de juliol), estableix a l’apartat 1 que la Conselleria d’Educació i Cultura
concedirà un premi de 400 euros a cadascun dels alumnes que acabin els estudis de batxillerat en qualsevol de les modalitats, en el curs 2005/2006, en un
centre públic, privat o privat concertat de les Illes Balears i que hagin obtingut
una qualificació igual o superior a 9 en la nota final de selectivitat.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 11 de setembre de
2006 (BOIB núm 130, de 16 de setembre), convoca la concessió d’un premi als
alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs
2005/2006, atenent a l’interès per valorar l’esforç i el rendiment acadèmic i per
donar reconeixement oficial als mèrits dels alumnes que han demostrat una
especial preparació en els estudis.
Una vegada realitzades les actuacions necessàries per a la determinació, el
coneixement i la comprovació de les dades, i havent estada publicada la
Proposta de resolució al tauler d’anuncis i a la pagina Web de la Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació del professorat, i al tauler d’anuncis de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa tal com s’estableix en el
punt setè i vuitè de la Resolució de dia 11 de setembre sense que els beneficiaris hagin formulat al·legacions, a proposta de la Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Adjudicació
S’adjudica un premi de 400 euros a cada un dels alumnes que es relacionen a continuació:

Segon. Compatibilitat de la subvenció

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda
rebuda pel beneficiari per al mateix concepte d’altres entitats públiques o privades.
Tercer. Control financer
Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de comprovació i de fiscalització establertes en la legislació de finances i pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes
públiques. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixi la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.
Quart. Reintegrament de les ajudes concedides

—o—

Amengual Gual, Marta
Bonnín Roca, Jaime
Climent Belart, Aina
Jiménez Miró, José Ángel
Hinch,Abigail Chloe
Jordá Siquier, Rafael
Marín Mas, Eduard M.
Mendinguren Gomila, Blanca
Morey Rosselló, Rosa
Munar Sartorio, Concepció
Orell Vicens, Maria Antònia
Pol Córcoles, Joan
Segura Garí, Jesús Javier
Serra Martínez, Maria
Suau de Castro, Elena
Vadell Massot, Xavier
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Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de l’ajuda fins a la
data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos establerts
a l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de subvencions. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
Cinquè. Règim d’infraccions i sancions
L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dóna lloc a
aplicar el règim d’infraccions i sancions establert al Decret legislatiu, 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Sisè. Publicació
Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia següent d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració autònoma de les Illes Balears, i l’article 116 de la Llei
estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; o recurs
contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 13 de novembre de 2006

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 20820
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 9 de novembre de
2006, per la qual es modifica l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 7 de juliol de 2005, per la qual s’estableixen les normes per a l’explotació i el manteniment del sistema d’informació geogràfica d’identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 7 de juliol de 2005
(BOIB núm. 105, de 14.07.05), modificada per l’Ordre de 19 d’octubre de 2005,
per la qual s’estableixen les normes per a l’explotació i el manteniment del sistema d’informació geogràfica d’identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC)
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en l’article 11.1 estableix que les
sol·licituds de modificació del SIGPAC han de ser resoltes i notificades expressament abans de l’1 de novembre posterior a la data de presentació o, si n’és el
cas, a la data d’iniciació d’ofici.
La complexitat del SIGPAC i el gran nombre de sol·licituds de modificació que s’ha presentat i que és previsible que continuï en els pròxims anys, fan
que sigui impossible notificar les resolucions abans de l’1 de novembre, fet pel
qual es podrien entendre denegades algunes sol·licituds acceptades. Així, per tal
de poder notificar totes les sol·licituds que hagin estat acceptades es fixa com a
data límit el 30 de desembre.
Per tot això, dict la següent
ORDRE
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Article únic
Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 7 de juliol de 2005 (BOIB núm. 105, de 14.07.05), per
la qual s’estableixen les normes per a l’explotació i el manteniment del sistema
d’informació geogràfica d’identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) a la
comunitat autònoma de les Illes, modificada per l’Ordre de 19 d’octubre de
2005. Aquest apartat queda redactat de la manera següent:
«1. El director gerent del FOGAIBA és l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de modificació del SIGPAC, les quals han de ser resoltes i notificades expressament abans del 30 de desembre posterior a la data de presentació o,
si n’és el cas, a la data d’iniciació d’ofici. Després d’aquesta data, les sol·licituds no resoltes i notificades expressament s’han de considerar desestimades; en
els procediments iniciats d’ofici, la falta de resolució expressa en el termini
assenyalat tindrà els efectes que es preveuen en l’article 44 de la Llei 30/1992.»
Disposició final única
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner Tugores
Palma, 9 de novembre de 2006

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 20703
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 10 de
novembre de 2006 per la qual s’estableix la convocatòria de les
subvencions per organitzar esdeveniments esportius de caràcter
nacional o internacional en l’àmbit geogràfic de les Illes
Balears, per a l’any 2007
Atesa la necessitat que les associacions esportives comptin amb més
suport per poder dur a terme activitats que comporten la promoció esportiva en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de
Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General d’Esports, té la voluntat de
compensar el cost econòmic que suposa organitzar esdeveniments esportius de
caràcter nacional o internacional que es desenvolupin dins l’àmbit geogràfic de
les Illes Balears.
L’article 9 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que les
institucions d’autogovern han de promoure la igualtat entre els ciutadans de les
Illes Balears, i en l’article 10.12 hi consta la promoció de l’esport com a competència exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport
balear, disposa que correspon a l’Administració esportiva del Govern de les Illes
Balears establir els criteris que assenyalin la línia que s’ha de seguir en la concessió de subvencions a l’esport.
La Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General
d’Esports, exerceix les competències en matèria d’esports i lleure, atribuïdes per
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article
6 del Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual
s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Presidència i
Esports, modificat pel Decret 16/2005, de 18 d’octubre.
Atès el que disposen l’article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm.
196, de 31 de desembre), i l’article 1.2.d) de l’Ordre de la consellera de
Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports
(BOIB núm. 137, de 2 d’octubre); a proposta de la Direcció General d’Esports;
amb l’autorització prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda pel que
fa al pagament anticipat de subvencions; vists els informes favorables del Servei
Jurídic de la Conselleria de Presidència i Esports, de la direcció general competent en matèria pressupostària i de la Intervenció General; de conformitat amb
el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març del Govern de les Illes Balears, dict la
següent
Resolució
1. Objecte de la convocatòria
1.1 Mitjançant aquesta Resolució, la Conselleria de Presidència i Esports
estableix la convocatòria de subvencions adreçades a projectes d’especial rellevància que incideixin en la promoció de l’esport a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, mitjançant l’organització d’esdeveniments esportius de caràcter
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nacional o internacional, d’acord amb el que disposa l’article 1.2.d) de l’Ordre
de la consellera de Presidència i Esports esmentada.
1.2 Els esdeveniments, per poder ser subvencionats, han de figurar en els
calendaris de competicions oficials de les respectives federacions autonòmiques, nacionals i internacionals, i han de tenir lloc durant l’any 2007 a l’àmbit
geogràfic de les Illes Balears.
1.3 Se subvencionen despeses derivades de l’organització d’esdeveniments, exceptuant-ne les següents:
a) Despeses de personal, llevat de les que es derivin de la contractació de
personal específic per dur a terme l’activitat.
b) Despeses financeres, llicències o impostos exigibles com a conseqüència de la realització de l’activitat, llevat de les que corresponguin a cànons per
drets de realització de l’activitat subvencionada.
c) Despeses de material fungible i corrents de l’entitat beneficiària.
2. Import màxim i crèdit pressupostari
2.1 L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 140.000
euros, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007 i pels imports que
s’indiquen a continuació:
Partida pressupostària
23301.457A01.48000.00
23301.457A01.47000.00

Import del crèdit
110.000,00 euros
30.000 euros

Totes les partides a les quals s’imputa aquesta convocatòria estan vinculades.
2.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la convocatòria s’ha
de fer mitjançant una resolució de la consellera de Presidència i Esports.
2.3 Els expedients de despesa que es generin arran d’aquesta convocatòria poden tramitar-se anticipadament d’acord amb els articles 43 i els següents
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, i han de quedar sotmesos a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de
l’obligació en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’exercici 2007.
3. Entitats beneficiàries
3.1 Es poden acollir a aquesta convocatòria les entitats següents:
a) Les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i
altres entitats esportives inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes
Balears.
b) Les empreses privades dedicades a la promoció de l’esport.
3.2 Totes les peticions i justificacions han de correspondre a activitats desenvolupades durant l’any 2007.
3.3 Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives
han d’estar al corrent de totes les obligacions amb l’Administració esportiva de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear.
4. Documentació que s’ha de presentar
4.1 D’acord amb el que estableix l’article 4 de l’Ordre de la consellera de
Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, les entitats que vulguin beneficiar-se dels ajuts han de formular una sol·licitud per cada esdeveniment esportiu, que s’ha d’adequar al model que figura en l’annex 1 i que ha de signar el
representant legal de l’entitat.
4.2 La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent (originals o fotocòpies compulsades):
a) Programa esportiu objecte de la subvenció amb indicació del nombre
de participants i altres dades d’interès.
b) Pressupost total i detallat d’ingressos i despeses.
c) Fotocòpia de la sol·licitud o concessió, si s’escau, de l’esdeveniment de
caràcter nacional o internacional corresponent.
d) Certificat expedit per la federació corresponent en què consti la validesa esportiva de l’esdeveniment pel qual es sol·licita subvenció, fent-hi constar el
nom de l’esdeveniment, les dates i els lloc de realització, i les dades de l’organitzador.
e) Acreditació de la inclusió de l’esdeveniment dins el calendari oficial de
competicions de la federació corresponent.
f) Certificat vigent expedit per la Seguretat Social que acrediti l’alta de tot
el personal que treballa a l’entitat sol·licitant o, si no, certificat d’inexistència de
personal afectat.
g) Certificat bancari del compte corrent.
h) Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant.
i) Si l’entitat sol·licitant és una empresa privada, memòria de les activitats
de promoció esportiva de caràcter nacional o internacional desenvolupades
durant els darrers anys.
4.3 Els impresos oficials de la sol·licitud i dels diferents annexos, necessaris per a poder sol·licitar la subvenció, són a disposició de les persones inte-

