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toritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
Garantir el finançament per a tota la duració del programa.

Import d’ajuda final auxiliable (F) = (I) x (B)______€
Import no justificat______€

Relació de documentació que s’ha de presentar
Indicació de la documentació que està vigent i de l’expedient en el qual consta

A)S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha estat acceptat per
l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió
de l’ajuda.

Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda per a la promoció del vi en mercats de tercers
països.

(B)S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb allò establert en la resolució
de concessió de l’ajuda.

Lloc, Data i signatura
Nom i DNI

(C)L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució
de concessió de l’ajuda.

FITXA DEL PROGRAMA:
Identificació del programa
Descripció de l’acció o el programa
Pressupost

(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.

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de l’ajuda per a la promoció del vi en mercats de tercers països , exercici FEAGA 2013
Línia d’ajuda: PVI
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representat autoritzat
DNI

(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.
Declaració del beneficiari on es faci consta que el compte justificatiu correspon al cost total
definitiu de l’ajuda ja indicada, els justificants dels quals s’adjunten annexos a la relació.
Data i signatura

Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta

—o—

Declaració responsable del beneficiari que:
-El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la
totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
-Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
-Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi
detallen estan custodiats sota responsabilitat meva.
-Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control intern o
extern de l’Administració

Num. 2194
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) d’1 de febrer de 2012 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 4 d’octubre de 2011 per la qual es convoquen,
per a l’exercici 2011, ajudes de minimis per a replantar arbres

Compromís a prestar la seva col·laboració en les actuacions de comprovació i verificació
que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessaris, per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.

En data 13 d’octubre de 2011, es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 155 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 d’octubre de 2011 per la qual
es convoquen, per a l’exercici 2011, ajudes de minimis per a replantar arbres.

Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF
Import inversió aprovada (A)
Data concessió
Import ajuda concedida (C)
Data límit justificació (C1)
Exercici pressupostari
Identificació justificants
Costs justificats
Cost elegible
Núm.
Núm. Fra.
Data
Proveïdor
Concepte
Import
Data pagament
Import
Import elegible
% ajuda
Ajuda
Observacions
Total
Total (D) (I) (B) (F)
Import d’altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de l’activitat subvencionada
[Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol)]
Entitat / Procedència dels fons
Quantia (€)
Inversió aprovada (A)_______€
Import ajuda concedida (C) _______€
Inversió justificada (D)________€
Import elegible (I)_______€

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
dos-cents quaranta mil setanta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims
(240.076,24€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, amb possibilitat d’ampliar-ne la dotació pressupostària.
Atès que aquesta línia d’ajudes està en procés de tramitació, que la
demanda d’ajudes per a replantar arbres 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 de minimis per
a replantar arbres, convocada per Resolució del president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 d’octubre de 2011
(BOIB núm. 155, de 13 d’octubre de 2011), en seixanta-nou mil nou-cents vinti-tres euros amb setanta-sis cèntims (69.923,76€) i en queda destinat un crèdit
final de tres-cents deu mil euros (310.000,00€),que serà finançat en un 50% per
la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), i en l’altre 50% per l’Administració
General de l’Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM).
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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Palma, 1 de febrer de 2012

En la redacció de l’article 21, la junta coordinadora passarà de tenir sis
vocals a tenir-ne quatre.

El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

Certifica l’Acta de l’assemblea general extraordinària, la senyora Joanna
Maria Köhnen, com a presidenta i secretària.

—o—

Palma, 19 de gener de 2012

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

Num. 2129
Resolució del conseller d’Administracions Públiques, de dia 30
de gener de 2012, per la qual es publica el cessament del Sr.
Antonio Luis Juaneda Cabrisas com a personal eventual de la
conselleria d’Administracions Públiques
El Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas va ser nomenat, en data 26 de setembre de 2011, per ocupar el lloc de feina, corresponent al personal eventual, d’assessor tècnic de la Conselleria d’Administracions Públiques.
Atès que el senyor Juaneda ha presentat la renúncia motivada pel seu
nomenament com a director insular de l’Administració General de l’Estat a
Menorca, i vist que l’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que el president
o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen o cessen lliurement el
seu personal eventual, nomenaments i cessaments que s’han de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Acceptar la renúncia del Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas, del
lloc de feina, corresponent al personal eventual, d’assessor tècnic de la
Conselleria d’Administracions Públiques, i agrair-li els serveis prestats.
Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el cessament del
Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas com a assessor tècnic de la conselleria
d’Administracions Publiques amb efectes de dia 30 de gener de 2012.
Marratxí, 30 de gener de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 2033
Anunci del dipòsit de l’Acta de modificació i dels Estatuts de
l’Associació Hotelera de Portals Nous i Bendinat
D’acord amb l’article 4 del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre el
dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a l’empara de la Llei
19/1977, d’1 d’abril, per la qual es regula el dret d’associació sindical, i a l’efecte que s’hi preveu, es fa públic que el 17 d’octubre de 2011 s’han dipositat
en el Registre d’Associacions Empresarials i Sindicals de les Illes Balears
l’Acta de modificació i els Estatuts de l’Associació Hotelera de Portals Nous i
Bendinat.
Les modificacions consisteixen en:
El canvi de domicili, que passa a ser l’Hotel Ola Club Tomir, situat al
carrer de Miguel de Cervantes, núm. 4, de Portals Nous, terme municipal de
Calvià.
La redacció de l’article 3 queda així: ‘constitueix l’objecte de
l’Associació, la fixació de les bases de l’activitat laboral i de reglamentació de
les condicions de treball per a la defensa dels interessos laborals, en paral•lel
amb els sindicats, i la representació, defensa, promoció i gestió dels interessos
comuns dels seus membres dins l’àmbit de l’hostaleria en general’.

—o—
Num. 2085
Relació de convenis de col·laboració subscrits pel Servei
d’Ocupació de les Illes Balears al llarg de l’any 2011
L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i
del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al BOIB i han de
fer pública en la pàgina web institucional, en els primers vint dies dels mesos de
gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració
subscrits en el quadrimestre anterior.
D’acord amb l’anterior, els convenis de col·laboració subscrits pel Servei
d’Ocupació de les Illes Balears durant l’any 2011 han estat els següents:
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Artà pel desenvolupament
d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació
de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i serveis d’interès
general i social, amb vigència fins al 16 de desembre de 2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Capdepera pel desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i serveis
d’interès general i social, amb vigència fins al 23 de desembre de 2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ferreries pel desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i serveis
d’interès general i social, amb vigència fins al 28 de desembre de 2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mercadal pel desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i serveis
d’interès general i social, amb vigència fins al 22 de desembre de 2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’es Castell pel desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i serveis d’interès general i social, amb vigència fins al 29 de desembre de 2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella pel desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i serveis
d’interès general i social, amb vigència fins al 22 de desembre de 2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Bunyola pel desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i serveis d’interès general i social, amb vigència fins al 29 de desembre de 2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
pel desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme
obres i serveis d’interès general i social, amb vigència fins al 22 de desembre de
2011.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia pel
desenvolupament d’un programa específic en matèria de formació professional
per a l’ocupació de treballadors desocupats contractats per dur a terme obres i
serveis d’interès general i social, amb vigència fins al 29 de desembre de 2011,
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Lluís pel desenvolu-

