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9. Que l’explotació compleix les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene,
benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica.
10.Que autoritz al FOGAIBA per a comprovar d’ofici la inscripció en el Registre General
d’Explotacions Agràries de les Illes Balears, així com també la condició d’explotació
agrària prioritària
11. Que totes les dades que contenen els impresos corresponents a la present sol·licitud són
vertaderes.
12. Que NO ( ) / SI ( ) s’han contractat serveis d’assessorament abans.de presentar
la present sol·licitud.( En cas afirmatiu haureu d’indicar NO ( ) / SI ( )
els serveis
s’han inciat abans.de presentar la present sol·licitud.)
13 Que en el seu cas dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual represento a que tenc poder suficient per a sol·licitar l’ajuda totes les dades contingudes en els
impresos que acompanyen a la sol·licitud són vertaderes.
14Que si n’ès del cas tenc col.licitades i/o concedides les segúents ajudes i/o subvencions,
relacionades amb aquesta sol.licitud. Entitat a qui s’ha sol.lictad————————i quantía
15. Que NO ( ) / SI ( ) autoritz a remetre les dades d’aquesta sol·licitud, i si n’és del
cas de la resolució d’aprovació i del pagament de l’ajuda a l’entitat d’assessorament de la
qual en present el pressupost de les actuacions
Compromís de:
- Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses a la sol·licitud.
- Complir els requisits establerts a la normativa vigent i facilitar i acceptar, si escau, la realització de controls administratius i inspeccions sobre el terreny que l’autoritat competent
consideri necessaris, per verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la
concessió de l’ajuda.
- Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
- Comunicar per escrit al FOGAIBA, en el termini màxim de 15 dies des de la seva notificació, qualsevol modificació que es produeixi en les ajudes sol·licitades i/o concedides relacionades amb aquesta inversió.
- Posar-ho en coneixement de qualsevol entitat pública a la qual s’hagi sol·licitat algun tipus
d’ajuda.
- Realitzar, pagar i justificar les actuacions en el termini establert a la convocatòria.
Relació de documentació que s’adjunta.
Fotocòpia compulsada del DNI.
Fotocòpia compulsada del DNI. Del representant, si escau, i document que acrediti aquesta representació.
Sol·licitud e transferència bancària ( imprès TG 002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
Pressupost dels serveis a prestar per l’entitat d’assessorament amb indicació de tots els serveis objecte d’assessorament.
Sol·licitud expressa de concessió de la ajuda per a d’utilització de serveis d’assessorament
especificant el cost.
Data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de l’ajuda per a la utilització de serveis d’assessorament
Línia d’ajuda - US/2012
Dades identificadores del sol·licitant
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó social
DNI/NIF
Domicili
Província
Municipi
Localitat
Codi postal
Correu electrònic
Telèfon
Telèfon mòbil
Fax
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI/NIF
Representació amb la què actua (acord de l’entitat, autorització)
Telèfon de contacte
Dades bancàries
Entitat financera
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent.
Relació de la documentació que s’adjunta.
Declaració responsable on es faci constar:
1. Que totes les dades contingudes en els impresos que acompanyen a la sol·licitud són vertaderes.
2. Que les actuacions s’ha realitzat dins el termini legal per fer-ho.
3. Els justificants originals de les despeses i pagaments referits al compte justificatiu estan
custodiats sota la meva responsabilitat i a disposició dels òrgans de control intern o extern
de l’administració.
4. Que NO / SI es tenen sol·licitades i/o concedides altres ajudes i/o subvencions relacionades amb aquesta inversió. En cas afirmatiu, s’ha d’especificar l’entitat a qui s’ha sol·lici-
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tat i la quantia.
5. No tenir cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.
6.Em compromet a prestar tota la meva col·laboració a les actuacions de comprovació i
verificació que l’Administració o els seu òrgans de control considerin necessari per tal de
comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
7.-Que, als efectes del que disposa l’article 11 de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de gestió i pagament d’aquesta línia d’ajuda,
a cedir les seves dades personals a l’entitat financera amb la qual el FOGAIBA subscrigui
un contracte de gestió de pagaments, per tal de que aquesta entitat financera pugui oferir al
beneficiari la possibilitat d’anticipar el pagament de l’ajuda. Es cas de denegar aquesta
autorització es marcarà la casella corresponent’.
Memòria descriptiva de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts,
Relació de justificants i documentació que s’adjunta a la sol·licitud.
Compte justificatiu:
- Núm. expedient
-Línia d’ajuda: utilització de serveis d’assessorament
- Beneficiari
- NIF
- Data concessió ajuda
- Data justificació
- % ajuda concedida (B)
- Import projecte aprovat(A)
- Import d’ajuda concedida (C)
- Inversió justificada (D)
- Inversió elegible (I)
- Import d’ajuda auxiliable (F) = (I) X (B)
- Import no justificat
- Altres ajudes rebudes o forma de finançament de l’activitat subvencionada: Entitat/procedència i quantia
Identificació dels justificants amb indicació del cost justificat i del cost elegible:
Dades:
- Núm. ordre
- Núm. factura
- Data factura
- Proveïdor
- Concepte
- Import total
- Data pagament
- Import justificat
- Suma total
Data i signatura
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Num. 7824
Acord del Consell de Govern de 20 d’abril de 2012 pel qual s’autoritza la dissolució del Consorci de la Gola i la seva integració
en l’entitat Espais de Natura Balear
Mitjançant l’Acord número 11462 d’11 de juny de 2004 (BOIB núm. 89,
de 24 de juny) es va crear el Consorci de la Gola, integrat pel Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Pollença, per adquirir els terrenys que integraven la
zona anomenada la Gola (TM de Pollença) amb la finalitat de protegir-la i crearhi un parc periurbà, que gestionava el Consorci.
Aquest Acord es va modificar mitjançant l’Acord del Consell de Govern
número 13230 de 9 de juliol de 2004 que modificava els articles 5.1, 11.c, 14.1
i 14.2 dels Estatuts del Consorci.
L’article 59.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que la creació, la
modificació i l’extinció dels consorcis requereixen l’acord previ del Consell de
Govern, a proposta de la conselleria afectada, amb l’informe preceptiu de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts, i també, en el cas
d’extinció de l’ens, de la conselleria competent en matèria de funció pública.
La Junta Rectora del Consorci, en la sessió de 8 de març de 2012, l’acta
de la qual està pendent d’aprovar, i d’acord amb el projecte de reestructuració
del sector públic instrumental aprovat per la Comissió d’Anàlisi i de Proposta
de Reestructuració del Sector Públic Instrumental, va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:
1. Sol·licitar al Consell de Govern de les Illes Balears l’autorització per a
la dissolució del Consorci de la Gola i la seva integració en l’entitat Espais de
Natura Balear, en virtut del que preveu l’article 59.1 de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol.
2. Nomenar Jaume Ferriol Martí, director executiu de l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i membre de la Junta Rectora del Consorci de
la Gola, perquè dugui a terme les tramitacions oportunes davant els òrgans del
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Govern i altres entitats per efectuar la dissolució del Consorci amb data 30 de juny de 2012.
No obstant això, s’ha d’indicar que la Secretaria General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha sol·licitat a les direccions generals de
Pressuposts i Finançament i de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis un informe d’acord amb el que preveu l’article 59.1 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’article 59.1 de la Llei 7/2010, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, en la sessió de 20 d’abril de 2012, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Autoritzar la dissolució del Consorci de la Gola i la seva integració en l’entitat Espais de Natura Balear amb efectes de 30 de juny de 2012, en els
termes acordats per la seva Junta Rectora en la sessió de 8 de març de 2012.
Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 20 d’abril de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 7825
Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 20 d’abril de 2012 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari i laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’acord amb el procés d’estatutarització d’aquest personal
L’Acord del Consell de Govern que ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010 (BOIB núm. 167, de 18.11.2010) pel qual
s’establien el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es va fer al personal funcionari de carrera i al personal
laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes Balears, estableix en el punt 10 que ‘els llocs de treball del personal
funcionari o laboral afectats per aquest procés d’integració seran amortitzats’, i que a aquest efecte es faran ‘les amortitzacions pertinents en les relacions de llocs
de treball de personal funcionari o laboral’.
Així mateix ho preveuen les resolucions de 19 de novembre de 2010 (BOIB núm. 171, de 25.11.2010) que regulen el procediment d’integració com a personal estatutari fix de les fundacions HOSPITAL SON LLÀTZER i Hospital de Manacor, i del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del Complex
Hospitalari de Mallorca. L’efecte de l’amortització de les places es va fixar en data 31 de març de 2011.
D’acord amb els articles 5.2.e i 31.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern,
a proposta del conseller d’Administracions Públiques, en la sessió de dia 20 d’abril de 2012, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Aprovar l’amortització dels llocs de treball del personal funcionari i laboral que han quedat vacants a conseqüència de la seva integració com a personal estatutari fix al Servei de Salut de les Illes Balears, tal com figura en els annexos que s’adjunten a aquest Acord.
Segon. Facultar els consellers de Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i d’Administracions Públiques perquè adoptin les mesures necessàries per executar aquest Acord.
Tercer. Ordenar la publicació d’aquest Acord i de l’annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 20 d’abril de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

ANNEX 1
PROP.1748
MODIFICACIÓ PARCIAL RLT
CONSELLERIA:
CENTRE DIRECTIU:
UNITAT:

SBS
SBS011
SBS0110001

E.A. SERVEI DE LA SALUT DE LES ILLES BALEARS (IBSALUT)
SERVEIS CENTRALS
DIRECCIÓ I GERÈNCIA SERVEI DE LA SALUT DE LES ILLES BALEARS (PALMA)
LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:
UNITAT
CODI LLOC LLOC DE TREBALL
DESTINACIÓ N.L. C.ESP
CD TL FP AA GR
SBS0110001 F01470039 LLOC BASE AUXILIAR PALMA
29 2.795,47 14 C C AA C2

COSSOS
2504

REQUISITS

OBSERVACIONS N.CAT RD
RDT
B
N

HA DE DIR:
UNITAT
CODI LLOC LLOC DE TREBALL
DESTINACIÓ N.L. C.ESP
CD TL FP AA GR
SBS0110001 F01470039 LLOC BASE AUXILIAR PALMA
28 2.795,47 14 C C AA C2

COSSOS
2504

REQUISITS

OBSERVACIONS N.CAT RD
RDT
B
N

CENTRE DIRECTIU:
UNITAT:

UNITAT
CODI LLOC LLOC DE TREBALL
SBS0220001 F01140161 CAP DEL SERVEI
D’ADMISSIONS

SBS022
SBS0220001

COMPLEX HOSPITALARI DE MALLORCA
ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA COMPLEX HOSPITALARI
LLOCS DE TREBALL QUE S’ELIMINEN

DESTINACIÓ N.L. C.ESP
CD TL FP AA GR
COMPLEX
1
13.044,92 28 C C AA A1
HOSPITALARI DE
MALLORCA

COSSOS
2524

REQUISITS
OBSERVACIONS N.CAT RD
LLICENCIATURA HDE, IN,
B
N
EN MEDICINA
PiP, RDT

