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SUBALTERNS
Telefonistes
Personal de neteja

Normal
13,26
13,26

Num. 61

Nocturnes
16,87
16,87

01-05-2012

CATEGORIA DE VENEDOR ESPECIALISTA
13.387.38 euros bruts al 100% de l’objectiu anual aconseguit.
VENEDOR

VALOR COMISSIONS ANY 2011
Taula percentatge de cobertura i valor econòmic / retributiu de l’objectiu.
PREVENTA
DESCRIPCIO
CAIXES CC Y SODA
CAIXES RESTA
LLAUNES
LLAUNA 500
CC-PM 18
RESTA PM 18
PM 9
CC PRE-MIX
RESTA PRE-MIX
SENSE RETORN
DOS LITRES
LITRO I MEDI
PM-5
MINI-PON
LITRE
MINUTE MAID 250
MINUTE MAID 1L
RETORNATS
S/RET 1 Y BRIK
RETORNABLE 1L
S/RET Y CERVEZA
S/RET 1 LITRO
S/RET 1300,11/2
GARRAFA 5/8 LIT
BARRIL 60 L
BARRIL 30 L
GARR.PALET 120
GARR.PALET 56
LIND SUC/BK750
LLAUNA 150
LLAUNA 250
AQUABONA
2 LITRES 8 AMP.
BONAQUA1,5(12B)
BONAQ.PET5L(4)

1,010
Valor
0,085
0,114
0,083
0,098
0,412
0,541
0,270
0,085
0,109
0,073
0,133
0,121
0,136
0,025
0,073
0,073
0,073
0,081
0,040
0,081
0,061
0,081
0,081
0,040
0,161
0,099
0,040
0,040
0,052
0,048
0,069
0,061
0,121
0,060
0,122

% COBERTURA
75,00%
76,00%
77,00%
78,00%
79,00%
80,00%
81,00%
82,00%
83,00%
84,00%
85,00%
86,00%
87,00%
88,00%
89,00%
90,00%
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
101,00%
102,00%
103,00%
104,00%
105,00%
106,00%
107,00%
108,00%
109,00%
110,00%
111,00%
112,00%

REPART
DESCRIPCIO
NORMAL
NORMAL S/R
LITRE
LLAUNA330-PET500
DIVERSOS
SODA
POST_MIX 18
POST-MIX 9
PRE-MIX
PACKINBOX 20
AIGUA
PACKINBOX 10
DOS LITRES
LITRO I MEDI
PM-5
LLUNA 500
IGLU 24 AMPOLLA
MINI-PON
RETORNATS
S/RET 1 Y BRIK
RETORNATS 1L
S/RET Y CERVESA
S/RET 1 LITRE
S/RET 1300,11/2
GARRAFA 5/8 LIT
BARRIL 60 L
BARRIL 30 L
GARR.PALET 120
GARR.PALET 56
LIND ZUMO/BK750
LLAUNA 150
LLAUNA 250
2 LITRES 8 AMP.
AQUABONA PET 5L
AQUABONA PET5L(4)

1,010
Repartidor
0,210
0,131
0,089
0,139
0,122
0,053
1,798
0,900
0,690
1,204
0,212
0,603
0,183
0,167
0,447
0,186
0,105
0,036
0,152
0,061
0,161
0,101
0,113
0,122
0,061
0,760
0,505
7,095
3,243
0,071
0,069
0,107
0,160
0,084
0,169

VALOR ECONÒMIC PER VARIABLES / OBJECTIUS
CATEGORIA DE VENEDOR
12.087.83 euros bruts al 100% de l’objectiu anual aconseguit

Ajudant
0,105
0,065
0,045
0,069
0,061
0,026
0,900
0,448
0,345
0,603
0,107
0,300
0,089
0,083
0,222
0,093
0,053
0,020
0,076
0,029
0,081
0,052
0,057
0,061
0,029
0,379
0,255
3,547
1,623
0,034
0,033
0,054
0,081
0,041
0,084

% RETRIBUC.
30,00%
33,00%
36,00%
39,00%
42,00%
45,00%
48,02%
51,03%
54,05%
57,06%
60,08%
63,09%
66,11%
69,12%
72,14%
75,15%
78,38%
81,41%
84,25%
86,93%
89,45%
91,81%
94,04%
96,15%
98,13%
100,00%
101,50%
103,00%
104,50%
106,00%
107,50%
109,00%
110,50%
112,00%
113,50%
115,00%
116,50%
118,00%

% COBERTURA
113,00%
114,00%
115,00%
116,00%
117,00%
118,00%
119,00%
120,00%
121,00%
122,00%
123,00%
124,00%
125,00%
126,00%
127,00%
128,00%
129,00%
130,00%
131,00%
132,00%
133,00%
134,00%
135,00%
136,00%
137,00%
138,00%
139,00%
140,00%
141,00%
142,00%
143,00%
144,00%
145,00%
146,00%
147,00%
148,00%
149,00%
150,00%

% RETRIBUC.
119,50%
121,00%
122,50%
124,00%
125,50%
127,00%
128,50%
130,00%
131,50%
133,00%
134,50%
136,00%
137,50%
139,00%
140,50%
142,00%
143,50%
145,00%
146,50%
148,00%
149,50%
151,00%
152,50%
154,00%
155,50%
157,00%
158,50%
160,00%
161,50%
163,00%
164,50%
166,00%
167,50%
169,00%
170,50%
172,00%
173,50%
175,00%

Palma, 17 d’abril de 2012
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)

—o—
Num. 8344
Resolució del viceinterventor general de 26 d’abril de 2012 per la
qual es modifiquen els annexos 1, 2 i 4 de la Resolució de la
interventora general de 17 d’abril de 2012 i s’aprova un nou
model d’acceptació de les condicions del mecanisme de finançament, necessaris per a la instrumentalització correcta del mecanisme extraordinari de finançament que preveu l’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de
12 d’abril de 2012
La disposició addicional única de l’Ordre del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació de 12 d’abril de 2012 faculta la Intervenció
General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aprovar els models
necessaris per a la instrumentalització correcta del mecanisme extraordinari de
finançament, aprovat mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març de 2012, del
Consell de Política Fiscal i Financera, esmentats en els articles de l’Ordre.
En aquest sentit, mitjançant la Resolució de la interventora general de 17
d’abril de 2012 (BOIB núm. 56, de 20 d’abril), es varen aprovar quatre models:
el model de sol·licitud de certificat individual, el model de sol·licitud massiva
de certificats individuals, el model d’autorització per retirar el certificat individual i massiu, i el model d’informe sobre la situació de l’expedient a l’efecte del
certificat individual o de rebuig de la sol·licitud.
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Dels models aprovats, és necessari modificar-ne alguns per rectificar
dades o afegir-n’hi de noves per a la transmissió correcta de la informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i així garantir la plena eficàcia
del mecanisme extraordinari de finançament.

- Import principal (en euros): _______________________________________________
[Amb l’IVA inclòs. Sense incloure-hi interessos, costes judicials o qualssevol altres despeses accessòries.]
- Import retenció IRPF, si escau: ___________________________________
- Import dels abonaments a deduir d’aquesta factura: ___________________

En concret, es modifiquen els models de sol·licitud de certificat individual
i de sol·licitud massiva de certificats individuals i el model d’informe sobre la
situació de l’expedient a l’efecte del certificat individual o de rebuig de la
sol·licitud, tots publicats com a annexos 1, 2 i 4, respectivament, de la Resolució
de 17 d’abril de 2012.

Import líquid:
d) Data d’entrada en el registre administratiu (Ha de ser anterior a l’1 de gener de 2012.):
________________________________________________________________
e) Lloc de presentació de la factura (conselleria, organisme autònom o altres ens del sector
públic): __________________________________________________________
g) Núm. de referència del contracte o concert: _________________________________
Director o responsable: ___________________________________________________

A més, s’ha confeccionat el model d’acceptació presencial de les condicions del mecanisme de finançament, per als proveïdors que no disposin de certificat electrònic per accedir a l’aplicació informàtica de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
De conformitat amb l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, és necessari que aquests models es publiquin en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears per assegurar-ne el coneixement general.
Per tot això, dict la següent
Resolució

g) La factura està
endossada?

h) El contractista ha instat l’exigibilitat davant els tribunals de justícia?
Sí: ( )
Data de la reclamació:
(Ha de ser anterior a l’1 de gener de 2012.)
No: ( )
i) Hi ha acord de cancel·lació fraccionada amb la Comunitat Autònoma?
Sí: ( )
Import total pendent de pagament (en euros): ________________

1. Modificar els models de sol·licitud de certificat individual, de sol·licitud massiva de certificats individuals i d’informe sobre la situació de l’expedient a l’efecte del certificat individual o de rebuig de la sol·licitud, que es van
publicar com a annexos 1, 2 i 4 en la Resolució de la interventora general de 17
d’abril de 2012 (BOIB núm. 56, de 20 d’abril), que se substitueixen pels nous
annexos 1, 2 i 4.
2. Aprovar el model d’acceptació presencial de les condicions del mecanisme de finançament, per a aquells proveïdors que no disposin de certificat
electrònic per accedir a l’aplicació informàtica de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, que s’inclou com a annex 5.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 26 d’abril de 2012
El viceinterventor general
José Amengual Antich
Per suplència de l’interventor general (BOIB 41/2008)

Annex 1
Sol·licitud del certificat individual de reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de pagament a càrrec de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Sol·licitant (Si la factura està endossada, s’ha d’emplenar amb les dades de l’endossatari.)
Nom i llinatges: ________________________________________________
DNI: _____________ Adreça de notificació: _________________________
Localitat: _____________ Codi postal: ________ Municipi: _____________
Província: _____________________ País: ___________________________
Telèfon: _______________ Fax: ______________ A/e: _________________
En representació de: _____________________________________________
NIF: _______________________
Pime ( )
Autònom: ( )
Altres (indicau-los): ___________________
Aquesta sol·licitud conté dades de caràcter personal, que formen part del fitxer titularitat de
la Comunitat Autònoma (Intervenció General). La persona interessada autoritza el titular a
tractar-les automatitzadament, amb l’única finalitat de gestionar funcions derivades del
motiu de la sol·licitud i, si escau, cedir-les al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques a l’efecte de completar la gestió.
D’acord la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
dirigit a la Intervenció General.
SOL·LICIT:
Que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears expedeixi el certificat individual que preveu l’article 4 de l’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 12 d’abril de 2012, d’acord amb l’apartat 7, paràgraf segon, de l’Acord
6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen les línies
generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de
les comunitats autònomes, en el qual es reconegui l’existència de l’obligació pendent de
pagament que s’identifica a continuació:
a) Núm. identificatiu de la factura: __________________________________________
b) Data de la factura (Ha de ser anterior a l’1 de gener de 2012.): __________________
c) Import de la factura pendent de pagament: __________________________________

Sí ( )
Dades del contractista original:
Llinatges i nom o denominació social del contractista:
___________________________________________
NIF:
No: ( )

Venciment fins al 31/12/2012
(Afegiu tants venciments parcials com siguin necessaris)
Data
Quantia (en euros)
_________________
___________________________
_________________
___________________________
_________________
___________________________
_________________
___________________________
_________________
___________________________
No: ( )
j) Dades de domiciliació bancària
Entitat bancària: _________________________________________________________
Adreça: ________________________________________________________________
IBAN:
Banc
Sucursal
DC
Núm. de compte
___________
___________
____
___________________________
Codi BIC:
______________________________________________________________
Mitjà preferent de notificació:
( )
( )

Presentar-se per recollir-la.
Rebre-la per correu certificat.

MANIFEST la meva conformitat amb el que disposa l’apartat 9 de l’Acord 6/2012, de 6
de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen les línies generals d’un
mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats
autònomes, que preveu que l’abonament de les obligacions pendents de pagament mitjançant el mecanisme extraordinari de finançament comporta l’extinció del deute contret per
la comunitat autònoma pel principal, els interessos, les costes judicials i qualssevol altres
despeses accessòries, i determina la terminació del procés judicial, si se n’ha iniciat cap, per
satisfacció extraprocessal, de conformitat amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei
1/2001, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
________________, ____ de __________________ de 2012
[rúbrica]

ANNEX 2
Sol·licitud massiva de certificats individuals de reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de pagament a càrrec de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Sol·licitant (Si la factura està endossada, s’ha d’emplenar amb les dades de l’endossatari.)
Nom i llinatges: _________________________________________________________
DNI: ________________ Adreça de notificació: _______________________________
Localitat: ________________ Codi postal: __________ Municipi: _________________
Província: ____________________________ País: _____________________________
Telèfon: __________________ Fax: _________________ A/e: ___________________
En representació de: ______________________________________________________
NIF: _______________________
Pime ( )
Autònom: ( )
Altres (indicau-los): ________________________
Aquesta sol·licitud conté dades de caràcter personal, que formen part del fitxer titularitat de
la Comunitat Autònoma (Intervenció General). La persona interessada autoritza el titular a
tractar-les automatitzadament, amb l’única finalitat de gestionar funcions derivades del
motiu de la sol·licitud i, si escau, cedir-les al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques a l’efecte de completar la gestió.
D’acord la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
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dirigit a la Intervenció General.

(*) Afegiu-hi tants venciments parcials com siguin necessaris.

SOL·LICIT:
Que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears expedeixi el certificat individual que, amb
els efectes que preveu l’article 4 de l’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 12 d’abril de 2012, d’acord amb l’apartat 7, paràgraf segon,
de l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen
les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes, reconegui l’existència de l’obligació pendent de pagament identificades en la relació que s’adjunta a aquesta sol·licitud.

(12) Annex de factures endossades

Dades de domiciliació bancària
Entitat bancària: ________________________________________________
Adreça: _______________________________________________________
IBAN:
Banc
Sucursal
DC
Núm. de compte
___________
___________
____
___________________________
Codi BIC:
_______________________________________________________________________
Mitjà preferent de notificació:
( )
( )

Presentar-se per recollir-la.
Rebre-la per correu certificat.

Núm. identificatiu
de la factura
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Dades del contractista original (llinatges i
nom o denominació social)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

NIF
__________
__________
__________
__________
__________

ANNEX 4
Informe sobre la situació de l’expedient _________________ a l’efecte de
la sol·licitud del certificat presentada pel proveïdor en el marc del mecanisme extraordinari de finançament aprovat mitjançant l’Acord 6/2012,
de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera
Fets

MANIFEST la meva conformitat amb el que disposa l’apartat 9 de l’Acord 6/2012, de 6
de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen les línies generals d’un
mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats
autònomes, que preveu que l’abonament de les obligacions pendents de pagament mitjançant el mecanisme extraordinari de finançament comporta l’extinció del deute contret per
la comunitat autònoma pel principal, els interessos, les costes judicials i qualssevol altres
despeses accessòries, i determina la terminació del procés judicial, si se n’ha iniciat cap, per
satisfacció extraprocessal, de conformitat amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei
1/2001, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
________________, ____ de __________________ de 2012
[rúbrica]
Relació d’obligacions pendents de pagament a càrrec de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
Núm
Data de Import principal
Import
Import
Import
Data d’entrada Lloc de
Exigibilitat
ExistènciaNúm. ReferènciaLa factura
identificatiu de la factura de la factura
IRPF
abonament líquid
en el registre presentaciódavant els tribunals d’acord de del contracte, està
de la factura (dd/mm/aaaa) pendent de
administratiu de la factura
de justícia
cancel·lacióconcert, directorendossada?
Pagament
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa) fraccionada o responsable
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
__________ ___________ ____________ _________ ___________ _____
_______________________________________________________________________
__________ ___________ ____________ _________ ___________ _____
_______________________________________________________________________
__________ ___________ ____________ _________ ___________ _____
_______________________________________________________________________
__________ ___________ ____________ _________ ___________ _____
_______________________________________________________________________
__________ ___________ ____________ _________ ___________ _____
_______________________________________________________________________

1. Dia 13 d’abril de 2012 la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears va expedir una relació certificada en compliment de l’Acord 6/2012, de 6 de març,
del Consell de Política Fiscal i Financera.
2. Dia ____ de _______ de 2012, _______________________ va presentar a la Intervenció
General una sol·licitud de certificat individual, amb número de registre d’entrada
____________ i número d’ordre de la sol·licitud ____________.
3. Dades identificatives de l’obligació pendent de pagament:
(Quan els motius, tant si compleix com si no compleix amb els requisits, coincideixin en
diverses factures, aquestes dades es poden agrupar en un annex a aquest informe, en format
d’Excel.)
a)Nom i Llinatges o raó social del sol·licitant:
b)NIF/CIF:
c)Núm. factura:
d)Data de la factura:
e)Import líquid pendent de pagament:
(Amb l’IVA inclòs i amb descomptes d’IRPF, abonaments, si escau.)
f)Dades del document comptable en el cas que s’hagi generat:
Núm. d’ordre del document, no de l’expedient (SAP):
Núm. FI (SAP):
Exercici del document comptable:
Fonaments de dret
1. L’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen
les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes.
2. L’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i Ocupació de 12 d’abril
de 2012 per la qual es dicten les instruccions oportunes per garantir els drets dels proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’accés a la informació i d’atenció de
sol·licituds, relatius al mecanisme extraordinari de finançament aprovat pel Consell de
Política Fiscal i Financera.

(1) Es recolliran totes les factures per les quals es pretengui l’expedició d’un certificat únic
per part de la Comunitat Autònoma.
(2) Data de la factura (format: dd/mm/aaaa), que ha de ser anterior a l’1 de gener de 2012.
(3) Import principal de l’obligació pendent de pagament (en euros) (amb l’IVA inclòs).
(4) S’ha d’indicar l’import IRPF, si escau
(5) S’ha d’indicar l’import dels abonaments a deduir d’aquesta factura
(6) L’import líquid és el resultat de (3)-(4)-(5)
(7) Data de entrada (format: dd/mm/aaaa), que ha de ser anterior a l’1 de gener de 2012.
(8) S’ha d’indicar la conselleria, l’organisme autònom o un altre ens del sector públic.
(9) S’ha d’indicar SÍ o NO, i, a més, en el primer cas la data de la reclamació (format:
dd/mm/aaaa), que ha de ser anterior a l’1 de gener de 2012.
(10) S’ha d’indicar SÍ o NO, i, a més, en el primer cas s’ha d’incloure l’import pendent de
pagament i un annex amb el detall dels venciments fins al 31 de desembre de 2012.
(11) S’ha d’indicar el núm. de referència del contracte, concert, director o responsable.
(12) S’ha d’indicar SÍ o NO, i, a més, en el primer cas s’ha d’incloure les dades del contractista original i un annex amb el detall de les factures endossades. Si totes les factures
endossades són del mateix endossatari bastarà indicar-ho una sola vegada.

Conclusions

(10) Annex de venciments fins al 31/12/2012 (*):
Núm. identificatiu de
Data
la factura
(dd/mm/aaaa)
____________________
_____________________
____________________
_____________________
____________________
_____________________
____________________
_____________________
____________________
_____________________

a) ( ) Perquè no són vençudes, líquides, exigibles, atès que:
( ) No tenen la conformitat de l’òrgan competent.
( ) Estan prescrites de conformitat amb l’article 27 del TRLFCAIB, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
( ) Altres causes: ______________________________________________________.
b) ( ) Perquè no consten en cap dels registres administratius de la Comunitat Autònoma de
las Illes Balears amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.

Quantia
(en euros)
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

1. ( ) La factura, la factura rectificada o la sol·licitud de pagament equivalent que ha detallat en la sol·licitud compleix els requisits que exigeix l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera:
a) ( ) Perquè són vençudes, líquides o exigibles.
b) ( )Perquè consten en algun dels registres administratius de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.
c) ( )Perquè es tracta de contractes d’obres, serveis, gestió de serveis públics o subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, o de concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.
d) ( ) Altres causes: ____________________________________________________.
2. ( ) La factura, la factura rectificada o la sol·licitud de pagament equivalent que ha detallat en la sol·licitud no compleix algun dels requisits que exigeix l’Acord 6/2012, de 6 de
març, del Consell de Política Fiscal i Financera:
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c) ( ) Perquè no es tracta de contractes d’obres, serveis, gestió de serveis públics o subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la llei de contractes del sector públic, o de concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.
d) ( ) Per ser un ens depenent de _______ i estar expressament exclòs al darrer paràgraf
de l’apartat 2 de l’Acord 6/2012 del CPFF.
e)( ) Altres causes: ____________________________________________________.
Atès tot això, inform favorablement/desfavorablement sobre la sol·licitud de certificat presentada per _____________________ a l’empara de l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera, en relació a la factura núm. ___________, per import
de _________________.
Palma, _____, de _________________ de 2012
El secretari general / La secretària general / El director del Servei de Salut de les Illes
Balears/o en qui es delegui
Nom i llinatges

ANNEX 5
Model d’acceptació voluntària presencial del mecanisme extraordinari de
finançament de les obligacions pendents de pagament a càrrec de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per als proveïdors que no disposen de certificat electrònic per accedir a l’aplicació informàtica de
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
Proveïdor (Si la factura està endossada, s’ha d’emplenar amb les dades de l’endossatari.)
Nom i llinatges: _________________________________________________________
DNI: __________________________
Adreça de notificació: ____________________________________________________
Localitat: _____________ Codi postal: ________ Municipi: ______________________
Província: _______________________________ País: __________________________
Telèfon: __________________ Fax: _____________ A/e: _______________________
En representació de:
(S’ha d’adjuntar una declaració responsable del fet que disposa de poder suficient per a
aquesta acceptació.)
NIF: ___________________________
Pime ( )
Autònom: ( )
Altres (indicau-los): ___________________
Aquest model d’acceptació conté dades de caràcter personal, que formen part del fitxer titularitat de la Comunitat Autònoma (Intervenció General). La persona interessada autoritza
el titular a tractar-les de manera automàtica, amb l’única finalitat de gestionar funcions
derivades del motiu de la sol·licitud i, si escau, cedir-les al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques a l’efecte de completar la gestió.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
un escrit dirigit a la Intervenció General.
MANIFEST:
1. L’acceptació voluntària d’adherir-me al mecanisme extraordinari de finançament que
preveu l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es
fixen les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als
proveïdors de les comunitats autònomes, per al cobrament de (elegiu una de les dues
opcions):
( ) Totes les obligacions pendents de pagament que figuren en la relació certificada del
13/04/2012 tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
( ) Únicament i exclusivament les obligacions identificades en la relació que s’adjunta.
2. La conformitat amb el que disposa l’apartat 9 de l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen les línies generals d’un mecanisme
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes,
que preveu que l’abonament de les obligacions pendents de pagament mitjançant el mecanisme extraordinari de finançament comporta l’extinció del deute contret per la Comunitat
Autònoma pel principal, els interessos, les costes judicials i qualssevol altres despeses
accessòries, i determina la terminació del procés judicial, si se n’ha iniciat cap, per satisfacció extraprocessal, de conformitat amb el que assenyala l’article 22.1 de la Llei 1/2001,
de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
3. En els casos que hi hagi retenció d’IRPF o abonaments a la factura, la conformitat amb
la quantitat líquida imputable a cada factura.
Dades de domiciliació bancària
Entitat bancària: _________________________________________________________
Adreça: ________________________________________________________________
IBAN:
Banc
Sucursal
DC
Núm. de compte
___________
___________
____
___________________________
Codi BIC:
______________________________________________________________
________________, ____ de __________________ de 2012
[rúbrica]
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CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 8219
Resolució del conseller de Turisme i Esports, de dia 23 d’abril
de 2012, per la qual es publiquen el nomenament i cessament de
personal eventual de la Conselleria de Turisme i Esports
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 és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al seu personal eventual. El nomenaments i cessaments s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El 23 d’abril de 2012, el conseller de Turisme i Esports va acordar el
nomenament i cessament de personal eventual de la conselleria de la qual n’és
titular.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
1. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació del personal eventual que va cessar el 23 d’abril de 2012:
Sra. Clara Gil Pidal, assessora tècnica
2. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació del personal eventual que es va nomenar el 23 d’abril de 2012, amb efectes a partir d’1
de maig de 2012:
Sra. Lourdes Reynés Vázquez-Rovira, assessora tècnica
Palma, 23 d’abril de 2012
El conseller de Turisme i Esports
Carlos Delgado Truyols

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 8157
Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques d’anotació en l’Inventari General de Béns i
Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la modificació de la renda mensual i exclusió de pagament de l’IBI per
part de l’arrendatària en els casos en què estigui estipulat, de 27
contractes d’arrendament de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats.
Fets
1. Escrit de la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres
Públiques de dia 30 de novembre de 2011 en què posa de manifest la necessitat
de reorganitzar espais, reduir arrendaments i renegociar els arrendaments que la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no pugui prescindir.
2. Dia 14 de març de 2012, té entrada en el registre de la Conselleria
d’Administracions Públiques l’ofici de la secretària general de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de 22 de febrer de 2012, de remissió de documentació relativa a la reducció de la renda mensual, de 27 contractes d’arrendament. La documentació d’aquest expedient, es la següent:
– 27 Memòries justificatives de la modificació de la renda mensual pactada inicialment i exclusió de pagament d’IBI per part de l’arrendatària en els
casos en què estigui estipulat en el contracte, signades per la secretària general
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
– 27 documents d’acceptació de la nova renda mensual i exclusió de pagament d’IBI en els contractes en què estigui estipulat, signats pels diferents propietaris dels immobles.
Fonaments de dret
1. L’article 65 i següents de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), que regulen els arrendaments d’immobles a
favor de la comunitat autònoma, i l’article 87.i de la mateixa llei, que atribueix

