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amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C1)Data límit que, d’acord amb la convocatòria, té el beneficiari per presentar la justificació.
(D)És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
(I)L’import elegible serà determinat pel Servei Tècnic gestor de l’ajuda,
després de l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament, presentats pel
beneficiari en el compte justificatiu. Només es considerarà despesa subvencionada la pagada abans que finalitzi el termini de justificació establert al punt
(C1).
(F)L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per
tant, de l’obligació reconeguda.
Data, nom i signatura

durant els 14 mesos següents a l’esmentada instal·lació, respecte els quals s’haurà de tenir en compte el que estableix el punt 2 de l’apartat quart de la present
Resolució.’

—o—

—o—

Segon
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 19 de desembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

Num. 26417
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de desembre de 2011 per
la qual es modifica la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 16 de novembre de 2011, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les
subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors.

Num. 26420
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de desembre de 2011 per
la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a
l’any 2011, de les ajudes per a la paralització definitiva de l’activitat pesquera de la modalitat d’arrossegament, encerclament,
palangre de superfície i arts menors de les Illes Balears

El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari segons el
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
El dia 20 de desembre de 2007 es publica, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 188, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió
de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes
Balears, amb la posterior correcció d’errades publicada en el BOIB núm. 13, de
dia 26 de gener de 2008, i la seva modificació, mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 5 de juny de 2009, publicada en el BOIB núm. 86,
de dia 11 de juny de 2009.
D’acord amb aquesta normativa, es dicta la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 16 de novembre de
2011, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors, publicada en el BOIB núm. 174 EXT,
de dia 21 de novembre de 2011.
Per una part, l’article 13.4 del Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, assenyala que la decisió per la qual es
concedeix l’ajuda per a la instal·lació de joves agricultors s’adoptarà dins els 18
mesos següents a la seva instal·lació. Per l’altra, l’article 3.1.c) de la Resolució
del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de 16 de novembre de 2011, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors,
indica que la sol·licitud d’ajuda s’ha de presentar abans d’iniciar la seva instal·lació o durant els sis mesos següents a l’esmentada instal·lació; en conseqüència, és possible una ampliació de l’esmentat termini. Per tant i donada la
possibilitat, en aquesta convocatòria, d’admetre les inversions incloses a aquelles sol·licituds d’ajuda presentades a l’empara de la Resolució del president del
Fons de Garantia i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de desembre de 2010 que no han estat ateses per falta de disponibilitat pressupostària, és
necessari ampliar el termini que hi ha entre la data d’instal·lació del jove i la presentació de la sol·licitud de l’ajuda.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tinc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent

El Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006,
relatiu al Fons Europeu de Pesca, dins l’Eix 1 (mesures d’adaptació de la flota
pesquera comunitària), contempla a l’article 23 la mesura per a la paralització
definitiva de les activitats de pesca de vaixells pesquers, sempre que aquesta
paralització formi part d’un pla d’ajustament de l’esforç pesquer.
El Reglament (CE) núm. 498/2007, de la Comissió, de 26 de març de
2007, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
núm. 1198/2006 del Consell, relatiu al FEP, regula a l’article 4 l’ajuda pública a
la paralització definitiva de les activitats pesqueres.
D’acord amb la mesura 1.1 de l’Eix prioritari 1, anomenada paralització
definitiva d’activitats pesqueres, del programa operatiu aprovat mitjançant
Decisió de la Comissió de 13 de desembre de 2007, l’objectiu prioritari és l’adaptació de la flota a la disponibilitat dels recursos als quals té accés, amb l’objecte d’acabar amb la sobreexplotació de les pesqueries i a la recerca del desenvolupament sostenible del sector.
Mitjançant l’Ordre ARM/143/2010, de 25 de gener, es va aprovar el Pla
integral de gestió per a la conservació dels recursos pesquers de la Mediterrània,
modificada per l’Ordre ARM/2023/2010, de 14 de juliol. Segons l’article 1 d’aquest Pla, l’objecte és regular l’exercici de la pesca en les modalitats d’arrossegament, encerclament, arts fixes i menors i palangre de superfície, en el calador
mediterrani espanyol, establint mesures que contribueixin a la conservació i
recuperació dels recursos. Les mesures d’aquest Pla seran d’aplicació als vaixells de pavelló espanyol, inclosos en el cens de la Flota Pesquera Operativa, en
les modalitats d’arrossegament, encerclament, arts fixes i menors i palangre de
superfície, que practiquin la pesca en el calador mediterrani. L’article 4 disposa
que en acabar el període de vigència establert a l’article 10, s’haurà de reduir de
forma definitiva, en nombre d’unitats, l’esforç pesquer global que opera en
aquest calador en les modalitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest pla, en
un 10% com a mínim, per la qual cosa s’hauran d’adoptar les mesures d’ajustament estructural de la flota que siguin necessàries, en el marc del que preveu el
Reglament (CE) núm. 1198/2006 del Consell, relatiu al FEP i en el Reial decret
1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació a les
ajudes estructurals.
D’acord amb el nou marc financer establert pel FEP, mitjançant l’Ordre de
la consellera d’Agricultura i Pesca, de 17 de juny de 2008, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu de Pesca, modificada per l’Ordre de la Consellera
d’Agricultura i Pesca de 30 de juliol de 2009, es pretén facilitar l’aplicació i
consecució dels objectius d’aquesta nova Política Pesquera Comuna, adaptantlos a les peculiaritats pròpies del sector pesquer de les Illes Balears. L’Ordre
esmentada estableix a l’article 2 que seran subvencionables les despeses que
deriven de l’execució, entre d’altres, de la mesura 1.1: Ajuda pública a la paralització definitiva de l’activitat pesquera.
Mitjançant Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de novembre de 2011 (BOIB
núm. 184, de 8 de desembre de 2011) es convoquen ajudes per a la paralització
definitiva de l’activitat pesquera de les modalitats d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície i arts menors de les Illes Balears, d’acord amb el
que preveu l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 17 de juny de 2008,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions
en el marc del programa del Fons Europeu de Pesca, modificada per l’Ordre de
la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 30 de juliol de 2009.

RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el primer paràgraf del punt 1.c de l’apartat Tercer de la
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 16 de novembre de 2011, per la qual es convoquen, per
a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors, publicada en el BOIB núm. 174 EXT, de 21 de novembre de 2011, que
queda redactat de la següent manera:
‘c) Presentar la sol·licitud d’ajuda abans d’iniciar la seva instal·lació o

BOIB

Num. 193

Aquesta convocatòria hi destina al seu finançament un import màxim de
quatre-cents cinquanta mil euros (450.000,00 euros) per a l’anualitat 2011, amb
la possibilitat d’incrementar amb crèdits que es poden destinar a aquesta finalitat a càrrec dels pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA).
Atesa la disponibilitat pressupostària per al exercici 2011, i amb la finalitat de millorar la gestió d’aquesta línea corresponent a la convocatòria de l’exercici 2011, s’estima necessari incrementar la dotació pressupostària corresponent a la convocatòria esmentada.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
S’incrementa el crèdit destinat a la línea d’ ajudes per a la paralització
definitiva de l’activitat pesquera de les modalitats d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície i arts menors corresponents a l’any 2011, aprovada per Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA), de 24 de novembre de 2011 (BOIB núm. 184, de 8
de desembre de 2011), per un import de vint mil euros ( 20.000,00 euros) amb
càrrec a l’exercici 2011, i en resulta un crèdit final en aquesta línia d’ajuda de
QUATRE-CENTS SETANTA MIL EUROS (470.000,00 euros).
Segon
Els crèdits per a donar cobertura a l’increment previst a l’apartat anterior
s’imputaran íntegrament amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Aquesta línia està cofinançada pel FEP en un 20% , pel MARM en un
40% i per la CAIB en un 40%.
Tercer
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 20 de desembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 26121
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual
s’autoritza la cessió d’ús gratuïta i temporal d’un despatx al
casal de consum situat al carrer d’Indalecio Prieto, número 14,
de Palma, en favor de Consumidors i Usuaris de les Illes
Balears, FACUA
Antecedents
1. El dia 8 de setembre de 2009 la Comunitat Autònoma va signar un contracte de lloguer del local situat als baixos de l’edifici designat amb el número
14 del carrer d’Indalecio Prieto, de Palma, amb la finalitat de destinar-lo a punt
on desenvolupar accions de dinamització en matèria de difusió i defensa dels
drets dels consumidors i usuaris.
2. En data 2 de setembre de 2011, el director general de Salut Pública i
Consum va signar una memòria justificativa de la conveniència de dur a terme
la cessió d’ús d’un dels despatxos del local d’Indalecio Prieto en favor de
Consumidors i Usuaris de les Illes Balears, FACUA.
3. De conformitat amb la memòria, en la mateixa data, la consellera de
Salut, Família i Benestar Social va dictar una resolució on instava el conseller
responsable en matèria de patrimoni a iniciar l’expedient de cessió gratuïta i
temporal d’un despatx al local que té la Comunitat Autònoma al carrer
d’Indalecio Prieto, en favor de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears,
FACUA.
4. Per últim, la secretària general de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social va trametre, mitjançant un ofici de 29 de setembre, l’expedient
a la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques perquè el tramitàs.
5. El conseller d’Administracions Públiques va dictar, en data 11 de
novembre de 2011, a proposta de la directora general de Patrimoni, Contractes
i Obres Públiques, la resolució d’inici de l’expedient.
Fonaments de dret
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1. Els articles 63, 64 i 87 g de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Els articles 128, 129 i 130 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91
ext., de 20 de juny).
4. El Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 91 ext., de 20 de juny).
5. El Decret 23/2011, de 5 d’agost, del president de les Illes Balears, pel
qual es rectifiquen els errors materials i es modifica el Decret 12/2011, de 18 de
juny, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 119, de 6 d’agost).
6. El decret81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques de la Conselleria
d’Administracions Públiques (BOIB núm. 112, de 23 de juliol).
Proposta de resolució
Propòs al conseller d’Administracions Públiques que dicti una resolució
en els termes següents:
1. Autoritzar la cessió d’ús gratuïta i temporal del despatx número 2,
d’una superfície aproximada de 8,32 m2, i amb dret d’ús dels elements comuns
amb la resta d’entitats cessionàries, al casal de consum situat al carrer
d’Indalecio Prieto, número 14, de Palma, en favor de Consumidors i Usuaris de
les Illes Balears, FACUA.
2. Establir, per a la cessió, les característiques següents:
a) La cessió gratuïta d’ús conclourà el 31 de desembre de 2011, si bé
aquest termini s’entendrà prorrogat de forma automàtica per períodes anuals si
la conselleria qui promou la cessió no en determina la seva finalització amb un
preavís d’un mes com a mínim. El termini comença a comptar l’endemà de la
signatura de l’acta de lliurament.
b) La cessió gratuïta d’ús comporta per al cessionari l’assumpció de les
despeses de conservació i manteniment, com també les obligacions tributàries
que es derivin de la titularitat i l’ús de l’immoble.
e) La cessió gratuïta d’ús comporta l’obligació per part de la cessionària
de retornar l’immoble objecte de la cessió d’ús quan s’acabi la cessió en les
mateixes condicions i el perfecte estat en què reconeix que els rep.
f) Si els béns i drets cedits no es destinen a l’ús que preveu l’acta que autoritzi la cessió o deixen de destinar-s’hi posteriorment, es considerarà revocada
la cessió i revertiran a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual tendrà dret a percebre del cessionari, havent-ne fet prèviament la taxació pericial
pertinent, el valor dels detriments o deterioraments que hagin experimentat.
3. Notificar aquesta resolució a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social perquè en tengui coneixement i als efectes que correspongui.
4. Ordenar que aquesta cessió d’ús gratuïta i temporal s’anoti en
l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

