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Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ

L’article 2.2 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears,
disposa que el president i el vicepresident dels consells escolars insulars han de
ser nomenats entre els membres d’aquests consells pel Govern de les Illes
Balears, a proposta del consell insular corresponent.
Mitjançant un escrit de 25 d’octubre de 2011, el Consell Insular de
Menorca proposa el senyor Bartomeu Cañellas Colom i la senyora María
Dolores Tronch Folgado com a president i vicepresidenta, respectivament, del
Consell Escolar Insular de Menorca.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, en la sessió de 25 de novembre de 2011, adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:

Primer
S’amplien els terminis per a justificar l’execució de l’actuació objecte de
subvenció i per efectuar el pagament de les actuacions, fixats en el punt 1 de l’apartat onzè de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 5 d’abril de 2011, per la qual es
convoquen ajudes per a les Agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al
desenvolupament dels programes sanitaris, corresponents a l’any 2011 (BOIB
núm. 56, de 14 d’abril de 2011), fins al dia 30 d’abril de 2012.
Segon
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 17 de novembre de 2011

‘Primer. Nomenar el senyor Bartomeu Cañellas Colom president del
Consell Escolar Insular de Menorca i la senyora María Dolores Tronch Folgado
vicepresidenta.
Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i notificar-lo al Consell Insular de Menorca.’

Palma, 25 de novembre de 2011
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI

El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—
Num. 24238
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 18 de novembre de 2011 per
la qual es modifica el crèdit de la convocatòria d’ajudes per a
fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat
d’origen animal, corresponents a l’any 2011
En data 15 de març de 2011, es va publicar, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 38, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 de març de 2011, per la qual es
convoquen les ajudes per a fomentar la producció de productes agroalimentaris
de qualitat d’origen animal, corresponents a l’any 2011.

Num. 24237
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de novembre de 2011, per
la qual es modifica la convocatòria d’ajudes per a les
Agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris, corresponents a l’any 2011

Segons el que estableix el punt 1 de l’apartat segon de la Resolució de
convocatòria, aquesta línia hi destina al seu finançament un import màxim de
cent mil euros (100.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), amb possibilitat de modificar-se segons la transferència de crèdit que efectuï el Ministeri de Medi Ambient
i Medi Rural i Marí.

En data 14 d’abril de 2011, es va publicar en el BOIB núm. 56 la
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 5 d’abril de 2011 per la qual es convoquen ajudes per a
les Agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels
programes sanitaris, corresponents a l’any 2011. Aquesta convocatòria es va
modificar mitjançant Resolució del president del FOGAIBA de 15 de juliol de
2011, publicada en el BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011.

El punt 2 d’aquest mateix apartat estableix que les ajudes establertes a la
Resolució seran a càrrec del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM), de conformitat amb el que disposa l’article 9 del Reial decret
1615/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a
la concessió de les subvencions per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, amb la transferència prèvia de les quantitats que corresponguin per atendre el seu pagament.

D’acord amb el punt 1 de l’apartat onzè d’aquesta convocatòria, el termini per a justificar l’execució de l’actuació i les despeses objecte de subvenció
acaba el 31 de gener de 2012 i en són elegibles aquelles activitats o inversions
realitzades i pagades pel beneficiari entre la data de presentació de la sol·licitud
fins al 31 de desembre de 2011.

Atès que la dotació que ha fet el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí ha estat molt inferior a la pressupostada inicialment i atesa la manca de
disponibilitat pressupostària actual, es procedeix a disminuir la quantia destinada a aquesta convocatòria.

Atès el retard en la tramitació dels expedients de concessió de les subvencions i les dificultats que tenen els beneficiaris per poder realitzar el pagament de les actuacions realitzades, resulta molt difícil que es puguin complir els
terminis prevists per a justificar l’execució de les actuacions objecte de subvenció i per efectuar el seu pagament.
D’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es considera adient ampliar d’ofici el termini que estableix
el punt 1 de l’apartat onzè de la convocatòria, ateses les circumstàncies concurrents, en la mesura que no perjudica els interessos de tercers.
No obstant, no resulta possible ampliar el termini per a la realització de
les actuacions subvencionables, ja que aquest està condicionat pel compliment
del programa sanitari de cada ADS i, per tant, ha de finalitzar el 31 de desembre de 2011.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el punt 1 de l’apartat segon de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 de
març de 2011, per la qual es convoquen les ajudes per a fomentar la producció
de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, corresponents a l’any
2011 (BOIB núm. 38, de 15 de març de 2011), que queda redactat de la següent
manera:
‘1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de quaranta-sis
mil tres-cents quaranta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims (46.346,44€),
amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA).’
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Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

26-11-2011
Num. 24241
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
de 22 de novembre de 2011, per la qual s’estableixen mesures
complementàries de regulació de l’extracció del corall vermell a
les aigües interiors de les Illes Balears.

Palma, 18 de novembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—
Num. 24239
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 18 de novembre de 2011 per
la qual es modifica el crèdit de la convocatòria d’ajudes per a les
agrupacions de productors en els sectors oví i caprí, per a l’any
2011
En data 15 de març de 2011, es va publicar, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 38, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 9 de març de 2011, per la qual es
convoquen ajudes per a les agrupacions de productors en els sectors oví i caprí,
per a l’any 2011.
Segons el que estableix el punt 1 de l’apartat segon de la Resolució de
convocatòria, aquesta línia hi destina al seu finançament un import màxim de
cent setanta mil euros (170.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), amb possibilitat
de modificar-se segons la transferència de crèdit que efectuï el Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
El punt 2 d’aquest mateix apartat estableix que les ajudes establertes a la
Resolució seran a càrrec del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM), de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 del Reial decret
104/2008, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de les subvencions a les agrupacions de productors en els sectors oví
i caprí, amb la transferència prèvia de les quantitats que corresponguin per atendre el seu pagament.
Atès que la dotació que ha fet el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí ha estat molt inferior a la pressupostada inicialment i atesa la manca de
disponibilitat pressupostària actual, es procedeix a disminuir la quantia destinada a aquesta convocatòria.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el punt 1 de l’apartat segon de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de
març de 2011, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de productors en els sectors oví i caprí, per a l’any 2011 (BOIB núm. 38, de 15 de març
de 2011), que queda redactat de la següent manera:
‘1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de cent tretze
mil cinc-cents quaranta-set euros amb vuitanta-tres cèntims (113.547,83€), amb
càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA).’
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 18 de novembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—

El Decret 40/2003, de 25 d’abril, pel qual es regula l’extracció de corall
vermell a les aigües interiors de les Illes Balears, faculta, en els seus articles 6 i
7, la Conselleria d’Agricultura i Pesca per establir, previ informe tècnic del
Servei de Recursos Marins, èpoques de veda per extreure el corall, així com per
modificar el nombre màxim d’autoritzacions a cadascuna de les zones aptes.
D’acord amb les estadístiques d’extracció de corall vermell a les aigües
interiors de las Illes Balears durant els darrers anys i considerant la conveniència de que l’època de veda sigui similar a l’establerta per altres comunitats autònomes.
Tenguent en compte l’escassíssima entitat dels bancs de corall vermell
situats a les aigües interiors de Menorca a profunditats superiors als cinquanta
metres i considerant les recomanacions de la Comissió de Pesca pel Mediterrani
(GFCM-FAO) en el sentit de prohibir l’explotació de les poblacions que es trobin per damunt d’aquesta profunditat.
Per tot l’anterior, a proposta de la Direcció General de Medi Rural i Marí,
amb l’informe tècnic previ del Servei de Recursos Marins, amb el vist-i-plau del
Consell Insular de Menorca, fent ús de les facultats que se m’han conferit, dict
la següent.
Resolució
Primer
S’estableix un període de veda per a l’extracció del corall vermell a les
aigües interiors de les Illes Balears des de l’1 de novembre de 2011 fins al 30
d’abril de 2012.
Segon
S’estableix per la campanya de 2012 un màxim de 6 autoritzacions per la
zona anomenada Nord de Mallorca. No s’autoritzarà l’extracció de corall a la
zona anomenada Nord de Menorca.
Tercer
Aquesta Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de novembre de 2011
El Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzà

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 24167
Citació d’actes prèvies de ‘Instal·lació de xarxa elèctrica de
baixa tensió des del centre de transformació ‘Granja Salleras’
(núm 11791), en el terme municipal de Porreres’
La declaració d’ocupació urgent va ser aprovada per resolució del director general d’Indústria de 24 de maig de 2011, UP 3/2010
A fi de dur a terme la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’expropiació forçosa, amb caràcter d’urgència, motivada per
la realització del projecte de ‘Instal·lació de xarxa elèctrica de baixa tensió des
del centre de transformació ‘Granja Salleras’ (núm 11791), en el terme municipal de Porreres.’, les característiques tècniques de la qual són:
Línia soterrada a 230/400 v: 140 metres, conductors d’Al 4x1x240 mm2
de secció.
Per tal de facilitar les dades necessàries que han de constar en les esmentades actes prèvies, comunic als titulars afectats que es relacionen a continuació,
que es presentin els proper dia 23 de gener de 2012, a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Porreres.

