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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 7834
Decret 34/2012, de 20 d’abril, pel qual es crea el CEIP Maria
Lluïsa Serra a Maó
La creació de centres públics correspon al Govern autonòmic, d’acord
amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, que desplega l’article 2 del títol I, de l’annex del Decret 119/2002,
de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels col·legis d’educació primària i dels col·legis d’educació
infantil i primària.
L’augment progressiu d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’estan donant a la zona evidencien la necessitat de comptar amb nous centres educatius.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, i
havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de 20 d’abril de 2012,
Decret
Primer.
Es crea el centre d’educació infantil i primària següent:
Codi del centre: 07015021
Denominació: CEIP Maria Lluïsa Serra
Domicili: camí d’en Guixo, s/n
Localitat: Maó
Municipi: Maó
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Universitats perquè adopti les
mesures necessàries per a l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 d’abril de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 7843
Decret 35/2012, de 20 d’abril, pel qual es regula la concessió
d’una subvenció a l’Ajuntament d’Alaior per finançar les despeses derivades de l’organització i el desenvolupament de la Fira
del Camp d’Alaior per a l’any 2012
La celebració de fires agrícoles, certàmens i concursos ramaders són activitats que tenen com a principal objectiu generar un espai de mostra, promoció
i difusió de l’activitat agropecuària dels sectors concurrents. Això motiva que la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori vulgui participar en la celebració de certàmens ramaders i fires agràries i col·laborar en el foment i la promoció de productes dels sectors agrari i ramader.
L’Ajuntament d’Alaior ha presentat una sol·licitud de concessió de subvenció per un import de 15.000 euros per organitzar la Fira del Camp d’Alaior
(Menorca) per a l’any 2012, realitzada entre els dies 16 al 18 de març de 2012,
amb una participació nacional important.
Amb aquesta fira, l’Ajuntament d’Alaior, en compliment de les competències pròpies, vol fomentar, difondre i promoure els productes dels sectors
agrari i ramader, i dotar el sector agrari del municipi, que destaca per la seva
importància en el conjunt de l’illa de Menorca, d’un mitjà de comunicació de
caràcter insular.
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El paper de les fires d’element de manteniment de les tradicions agrícoles
i ramaderes i d’eina divulgadora és indiscutible. A més, la tradició en la celebració del concurs morfològic de la vaca frisona des de 1985 dóna a la fira un
aspecte d’exclusivitat destacat.
La celebració de certàmens de bestiar que valorin públicament el treball
desenvolupat pels ramaders constitueix un reconeixement a la seva feina i permet que la societat conegui millor la seva tasca i les seves produccions.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix en l’article 24.2 que des del reconeixement
social i cultural del sector primari de les Illes Balears i de la seva important labor
en l’activitat productiva, en el manteniment del paisatge, del territori, del medi
ambient, de la cultura, de les tradicions i els costums més definidors de la identitat balear, les administracions públiques de les Illes Balears han d’adoptar les
mesures polítiques, jurídiques i legislatives que garanteixin els drets d’aquest
sector i dels agricultors i ramaders en el seu desenvolupament i protecció.
D’altra banda, l’apartat 10 de l’article 30 recull com a competència exclusiva de la Comunitat Autònoma l’agricultura i ramaderia. L’exercici d’aquestes
competències s’ha de fer d’acord amb l’ordenació general de l’economia. En
l’àmbit de les competències atribuïdes per l’Estatut, corresponen a les Illes
Balears, a més de les facultats expressament previstes, totes aquelles que són
inherents al seu exercici.
L’article 7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, modificat per la disposició final
setena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, estableix com a
excepció als principis de publicitat i concurrència i amb caràcter excepcional les
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència pública.
Aquesta subvenció està inclosa en l’apartat c) de l’article 7 del Decret
legislatiu 2/2005, atès que es tracta d’una iniciativa singular que tindrà una
transcendència indubtable i un impacte econòmic i social fonamentals que fan
factible la concessió de la subvenció mitjançant aquest procediment directe.
D’altra banda, l’article 14 bis del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que la concessió de les subvencions directes requereix que el
Consell de Govern aprovi, mitjançant un decret, les normes específiques reguladores corresponents.
El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat parcialment pel Decret 23/2011, de 5 d’agost, atribueix a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, concretament, a la Direcció General de
Medi Rural i Marí les competències en matèria de ramaderia, planificació, ordenació i foment del sector agrari, com també sanitat animal i desenvolupament
agrari, entre d’altres.
Per això, amb caràcter excepcional i entenent que hi ha raons d’interès
públic, econòmic i social que la justifiquen, es considera convenient que el
Govern es comprometi a finançar l’organització de la Fira del Camp d’Alaior
(Menorca), mitjançant la concessió d’una subvenció directa per un import
màxim de 10.000 euros, d’acord amb el que estableix l’article 7.1 c) del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions, ja que es tracta d’una iniciativa singular que tindrà una transcendència indubtable i un impacte econòmic i social fonamentals, de caràcter
excepcional i únic.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 20 d’abril de 2012,

DECRET
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular la concessió d’una subvenció directa
a l’Ajuntament d’Alaior, per contribuir al finançament de les despeses derivades de l’organització i el desenvolupament de la Fira del Camp d’Alaior
(Menorca), realitzada entre els dies 16 al 18 de març de 2012.
Article 2
Règim jurídic aplicable
Aquesta subvenció es regeix pel que disposa aquest Decret; per la resolució de concessió que s’ha de dictar; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i pel Reial decret 887/2006,
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de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
Article 3
Raons d’interès públic que concorren en la concessió i dificultat de
convocatòria pública
1 Aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb l’article 7.1 c) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de subvencions, modificat per la disposició final setena de
la Llei 9/2012, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, que estableix com a excepció
als principis de publicitat i concurrència amb caràcter excepcional les subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social o humanitari, o qualsevol
altra raó degudament justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència
pública.
2. En concret, les raons d’interès públic següents justifiquen l’atorgament
directe de la subvenció:
- El paper de les fires d’element de manteniment de les tradicions agrícoles i ramaderes i d’eina divulgadora és indiscutible. A més, la tradició en la celebració del concurs morfològic de la vaca frisona des de 1985 dóna a la fira un
aspecte d’exclusivitat destacat.
- La celebració de certàmens de bestiar que valorin públicament el treball
desenvolupat pels ramaders constitueix un reconeixement a la seva feina i permet que la societat conegui millor la seva tasca i les seves produccions.
- L’Ajuntament d’Alaior, amb l’organització i el desenvolupament de la
Fira del Camp, persegueix fomentar, difondre i promoure els productes dels sectors agrari i ramader.
Article 4
Entitat beneficiària i quantia
El beneficiari de la subvenció és l’Ajuntament d’Alaior, titular dels drets
exclusius per a l’organització de l’esdeveniment, i la quantia és d’un import
màxim de 10.000 euros.
Article 5
Procediment de concessió de la subvenció directa
1. La subvenció es concedeix de manera directa, en aplicació del que preveuen l’article 7.1 c) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de subvencions, i l’article 14 bis d’aquesta Llei,
perquè té un caràcter singular i hi concorren raons d’interès públic, social i econòmic que en dificulten la convocatòria pública, mitjançant una resolució del
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que ha de contenir els termes
i les condicions generals de la subvenció i amb l’acceptació prèvia del beneficiari.
2. La subvenció ha de ser compatible amb qualsevol altre ajut, ingrés o
recurs del beneficiari per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració pública o ens públic o privat, sempre que la suma de les aportacions rebudes, inclosa la que es regula en aquest Decret, no superi el cost total de l’activitat incentivada.
3. L’Ajuntament d’Alaior pot sol·licitar que es modifiqui qualsevol de les
condicions de concessió recollides en la Resolució, com també l’ampliació del
termini d’execució, a l’òrgan que concedeix la subvenció. A la sol·licitud s’hi ha
d’adjuntar la documentació justificativa de la modificació. L’òrgan que concedeix la subvenció ha d’autoritzar expressament la modificació sol·licitada perquè pugui produir efectes.
4. El beneficiari ha de fer públic el finançament de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i l’ha de fer constar en totes les activitats que faci relacionades amb les actuacions objecte de la subvenció. En qualsevol cas, els mitjans de difusió de la subvenció concedida i la rellevància d’aquests han de ser anàlegs als que utilitzi respecte de les altres fonts de finançament.
Article 6
Obligacions del beneficiari
Les obligacions del beneficiari, a més de les previstes en la resta de la nor-
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mativa aplicable, són les següents:
- Comunicar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori l’acceptació de la proposta de resolució.
- Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
- Justificar l’acompliment de l’activitat, com també el compliment dels
requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
- Comunicar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori la
sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat, en els termes que estableix la normativa aplicable.
- Acreditar, abans que es dicti la proposta de concessió de la subvenció,
que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant
l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda
autonòmica.
- Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el
beneficiari d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts,
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de
comprovació i control.
- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions.
Article 7
Règim de justificació
1. L’Ajuntament d’Alaior ha de justificar el compliment de les condicions
imposades, l’acompliment de l’activitat i la consecució dels objectius prevists,
mitjançant la presentació del compte justificatiu, que ha de contenir, com a
mínim, una memòria descriptiva de les activitats que s’han dut a terme i una
memòria econòmica de les despeses efectuades, d’acord amb el que estableixen
l’article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; l’article 30 de la
Llei general de subvencions, i l’article 72 del Reglament que la desplega.
Es considera despesa efectuada la que es pagui efectivament abans que
acabi el termini de justificació. No obstant això, es poden admetre factures que
no s’hagin pagat sempre que el beneficiari ho sol·liciti expressament i en justifiqui la necessitat per raons de precarietat econòmica o d’urgència. En el cas que
s’admetin aquestes factures, el beneficiari ha de presentar els documents que
acreditin que s’han pagat en el termini de vint dies comptadors des de la data de
cobrament de l’import de la subvenció.
2. L’activitat s’ha de dur a terme entre els dies 16 i 18 de març de 2012.
3. El termini per justificar el compliment de la finalitat de la subvenció,
de l’acompliment de l’activitat subvencionada i de la utilització dels fons percebuts és de tres mesos des de la data en què acabi l’activitat.
Article 8
Reintegrament de la subvenció
Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció
fins a la data de la resolució per la qual se n’acordi el reintegrament, en els casos
que estableix l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 d’abril de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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