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5.A la convocatòria de subvencions per fomentar la intercooperació i la
concentració de les cooperatives, establerta per la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’11 de
març 2011, s’han presentat un total de set sol·licituds d’ajuda, expedients que a
data d’avui resten sense resoldre.
6.D’altra banda s’ha detectat que l’àmbit associatiu al que anava dirigida
la convocatòria era molt restrictiu, deixant de banda una bona part del sistema
empresarial de caràcter associatiu, havent-hi altres formes associatives també
beneficioses pel sector agrari, fet que s’intentarà corregir en properes convocatòries.
7.Ateses totes aquestes circumstàncies, l’actual director gerent del
FOGAIBA proposa deixar sense efectes la convocatòria pública de les ajudes de
referència i alliberar el crèdit per a poder atendre altres obligacions pendents de
pagament abans d’assumir-ne de noves.
8. De conformitat amb els articles 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i 22.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic
de l’administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell de
Govern va acordar que la present resolució l’aprovàs el Vicepresident del
FOGAIBA.
Per tot això dict la següent
RESOLUCIÓ
1.Deixar sense efecte la convocatòria pública de subvencions per fomentar la intercooperació i la concentració de les cooperatives aprovada per
Resolució del president del FOGAIBA d’11 de març de 2011 i publicada en el
BOIB núm. 40 del 19 de març de 2011, d’acord amb el principi d’austeritat que
presideix l’actuació de l’Administració Pública; així com tots els actes administratius successius de la convocatòria esmentada i declarar l’arxiu de les actuacions.
2.Alliberar el crèdit que es destinava a aquesta convocatòria per un import
total d’un milió tres-cents mil euros (1.300.000,00€), amb càrrec als pressuposts
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears; i donar compte a la
Direcció General de pressuposts i Finançament de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.
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Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de març de 2011
(BOIB núm. 47, de 31 de març de 2011) i per la Resolució del president del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de maig
de 2011 (BOIB núm. 78, de 28 de maig de 2011).
Segons el que estableix l’apartat segon de la Resolució de convocatòria,
aquesta línia hi destina al seu finançament un import màxim de quatre-cents vuitanta mil euros (480.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), amb possibilitat d’ampliarne la dotació pressupostària.
Atès que aquesta línia d’ajudes està en procés de tramitació, la contractació d’assegurances agràries combinades s’ha incrementat respecte a allò previst
inicialment i atesa la disponibilitat pressupostària, es procedeix a incrementar 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
Incrementar el crèdit destinat a la convocatòria d’ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, convocada per Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de desembre de 2010 (BOIB
núm. 190, de 30 de desembre de 2010), en noranta-dos mil vuit-cents trenta-cinc
euros amb vint-i-sis cèntims (92.835,26€) i en queda destinat un crèdit final de
cinc-cents setanta-dos mil vuit-cents trenta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims
(572.835,26€).
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 24 de desembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—
3.Notificar aquesta resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut 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’Administració 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 .
Palma, 23 de desembre de 2011
De conformitat amb l’acord de la Comissió executiva de dia 14 de desembre
de 2011
El vicepresident del FOGAIBA
Lorenzo Rigo Rigo

—o—
Num. 26640
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de desembre de 2011 per
la qual s’incrementa el crèdit previst a la Resolució del president
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de 21 de desembre de 2010, per la qual es convoquen, per segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat
autònoma de les Illes Balears
En data 30 de desembre de 2010, es va publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 190, la Resolució del president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de desembre de 2010,
per la qual es convoquen, per segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a la
contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, modificada per la Resolució del president del Fons de Garantia

Num. 26642
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de desembre de 2011 per
la qual s’incrementa el crèdit previst a la Resolució del president
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), de 20 de maig de 2011, per la qual es convoquen
ajudes a les Agrupacions de Defensa Vegetal i a les ATRIA, per
al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de defensa
vegetal, per a l’any 2011
En data 31 de maig de 2011, es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 79 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 de maig de 2011, per la qual
es convoquen ajudes a les Agrupacions de Defensa Vegetal i a les ATRIA, per
al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal, 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
noranta-quatre mil sis-cents vint-i-vuit euros amb setanta-sis cèntims
(94.628,76€), amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressupostària,
amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA per a l’exercici 2011.
Atès que aquesta línia d’ajudes està en procés de tramitació, que la
demanda d’ajudes per al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de
defensa vegetal s’ha incrementat respecte allò previst inicialment i atesa la disponibilitat pressupostària, es procedeix a incrementar la quantia.
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 convocatòria d’ajudes a les
Agrupacions de Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal, per a l’any 2011, convocada per
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 20 de maig de 2011 (BOIB núm. 79, de 31 de maig de
2011), en dos-cents vint-i-cinc mil euros (225.000,00€) i en queda destinat un
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crèdit final de tres-cents dinou mil sis-cents vint-i-vuit euros amb setanta-sis
cèntims (319.628,76€).

2. El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

El crèdit per a donar cobertura a l’increment previst s’imputarà íntegrament amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) i se’n modifica, en aquest sentit, la redacció prevista
a l’apartat segon de la Resolució esmentada.

3. El artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Por todo esto, dicto la siguiente

Segon
Es modifica l’apartat segon de la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 de maig de
2011, per la qual es convoquen ajudes a les Agrupacions de Defensa Vegetal i a
les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de defensa
vegetal, per a l’any 2011, publicada en el BOIB núm. 79, de 31 de maig de 2011,
que queda redactat de la següent manera:
‘1. Per a aquesta convocatòria es destina un import de tres-cents dinou mil
sis-cents vint-i-vuit euros amb setanta-sis cèntims (319.628,76€), amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressupostària, amb càrrec als pressuposts
del FOGAIBA.

Resolución

2. De la quantitat prevista en el punt 1 anterior: 30.000,00 euros seran destinats a les ajudes previstes per a les ATRIA, les quals seran finançades pel
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, d’acord amb el que preveu
l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 17 de novembre de
1989, per la qual s’estableix un programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius a través de les Agrupacions per a
Tractaments Integrats en Agricultura. Els altres 289.628,76 euros seran finançats per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través del FOGAIBA.’
Tercer
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 24 de desembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
3.- Otras disposiciones
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y DE EMPLEO
Num. 26683
Resolución del vicepresidente económico, de Promoción
Empresarial y de Ocupación de día 20 de diciembre de 2011 por
la que se ordena la inscripción y el depósito en el Registro de
convenios colectivos de las Illes Balears y se dispone la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears del acta de sesión
de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de la
construcción de las Illes Balears de día 15 de noviembre de 2011
en la que se acuerda el calendario laboral para el año 2012 (Exp:
CC_Acta _02/046 código 07000335011981)
Antecedentes
1. El día 15 de noviembre de 2011, las personas miembros de la Comisión
Paritaria del Convenio colectivo del sector de la construcción de las Illes
Balears se reunieron para acordar el calendario laboral para el año 2012, de lo
que se levantó la correspondiente acta de sesión.

1. Ordenar la inscripción y el depósito en el Registre de convenios colectivos de las Illes Balears del Acta de sesión de la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo del sector de la construcción de las Illes Balears en la que
se acuerda el calendario laboral para el año 2012.
2. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
3. Hacer constar que la versión castellana del acta es la original firmada
por las personas miembros de la Comisión Paritaria y que la versión catalana es
una traducción de la misma.
4. Notificar esta Resolución a la Comisión Paritaria.
Palma, 20 de diciembre de 2011
La Directora General de Trabajo y Salud Laboral
Juana María Camps Bosch
Por delegación del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de
Ocupación (BOIB 153/2011)

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ILLES BALEARS.
Asistentes:
FECOMA-CCOO Illes Balears
D. Rogelio Marín
D. Rafael Palomino
MCA-UGT Illes Balears
D. Eusebio Ramón
D. José L. Más
D. Antonio Bullón
Asociación de Constructores de Baleares
D. Manuel Gómez
D. Andrés Moll
Asociación Patronal Yeseros-Escayolistas de Baleares
D. Nicolás Enseñat
Asociación Maestros Pintores de Baleares
D. Nicolás Enseñat
Asociación de Empresas de Manufacturas de Piedra Natural y Granito
D. Jordi Mut
En Palma de Mallorca, a 15 de noviembre de 2011, reunida la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de las Illes
Balears, integrada por las personas y representaciones antes relacionadas, adopta los acuerdos siguientes:
1. Determinación provisional del calendario laboral para 2012, en función
de la jornada anual prevenida para 2011.
La Comisión Paritaria aprueba el calendario provisional para 2012, atendiendo la jornada anual prevenida para 2011, en tanto no se convenga otra jornada distinta para dicho año, en los términos que se recogen en el documento
que se anexa a la presente acta.
2. Solicitud de la empresa Gestió de Proyectes DAU, S.L. para la homologación del acuerdo empresarial adoptado en el seno de la misma.

2. El día 14 de diciembre de 2011, el señor Manuel Agustín Gómez López,
en representación de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo, solicitó el
registre, el depósito y la publicación oficial de la citada acta de sesión.

La Comisión Paritaria, tras examinar el documento suscrito por los trabajadores y dirección de dicha empresa, relativo a adecuar los salarios a las necesidades económicas y productivas que concurren en su actividad, acuerda homologar dicho acuerdo a los efectos prevenidos en el artículo 32 del vigente
Convenio Colectivo, refiriendo su vigencia a la de éste, es decir, hasta la fecha
del 31 de diciembre de 2011.

Fundamentos
1. El artículo 90.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se
extiende este acta, que es firmada por los asistentes.
CALENDARIO LABORAL PARA 2012

