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Línia d’ajuda - SCP/12
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó Social
NIF
Adreça
Correu-e
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Declaració responsable a la qual es faci constar:
1. Que es coneixen les condicions establertes per la normativa vigent per a la
concessió d’ajudes que es demanen.
2. Que s’autoritza, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal que voluntàriament es faciliten,
s’incorporin a un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears amb la finalitat de gestionar les
ajudes. Que s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, en el seu procés de gestió de les línies d’ajudes, a cedir les seves dades
a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de les Illes Balears, que
es reserva el dret a realitzar el nombre d’inspeccions que calgui, incorporant
aquestes dades personals a les actes d’inspecció pertinents, així com als expedients sancionadors que poguessin ocasionar-se. Que es té coneixement que es
podran presentar les reclamacions que es considerin oportunes, dirigint-se a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de les Illes Balears, i que les
seves dades de caràcter personal quedaran registrades en un fitxer automatitzat,
propietat i responsabilitat de la mateixa Conselleria. Que es té coneixement del
dret a accedir, rectificar, oposar i cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable del fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears. C/ Foners 10. 07006 Palma de Mallorca. Illes Balears.
3. Que, si n’és el cas, i de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 de
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 7 d’octubre de 2008, per la
qual es regula la base de dades documental creada pel Decret 53/2006, de 16 de
juny, s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per
obtenir els documents necessaris existents a la base documental.
4. Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per
rebre la subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del
Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
5. Que s’autoritza el FOGAIBA i/o a la Conselleria d’Agricultura Medi Ambient
o Territori per comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no
presentar els certificats i documents corresponents.
6. Que, si n’és el cas, es tenen sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o
subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat___________________________ i quantia
___________________€
7. Que totes les dades contingudes en la sol·licitud, incloses totes les seves parts,
són vertaderes.
8. Que, en el seu cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual es representa o que es té poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
Compromís a:
- Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses
en la sol·licitud.
- Complir els requisits que s’estableixen en la normativa vigent i a facilitar i
acceptar, si escau, la realització de controls administratius i d’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.
Relació de documentació que s’adjunta
Indicació que la documentació és vigent i l’expedient on consta
Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda convocada per la presidenta del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de suport
a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l’any 2012.
om, DNI, data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament per al suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears
Línia d’ajuda - SCP/12
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó Social
NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Memòria descriptiva de les actuacions realitzades i dels resultats
obtinguts
Memòria econòmica justificativa en la qual es facin constar les següents
dades:
- Nombre d’associats: 60,00€/soci
- Vendes efectuades: 0,02€/Kg
- Remissió directa a la Direcció General de Pesca de les vendes: 765,00€/beneficiari
- Gestió de reserves marines: 350,00€/beneficiari
- Manteniment d’entitats associatives amb menys de 30 socis: 655,00€
- Manteniment d’entitats associatives que han perdut 10 o més socis dins l’any
2011: 490,00€
- Costs generals d’informació i gestió: 9.550,00€/beneficiari
- Entitats de Formentera, per doble insularitat: 700,00€/beneficiari
- Confraries sense flota d’arrossegament: 1.200,00€
- Import total
Relació detallada d’altres ajudes rebudes per a l’activitat subvencionada,
si n’és el cas, on s’indica:
Entitat
Quantia (€)
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Data i signatura

—o—
Num. 9887
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de maig de 2012 per la
qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la
mesura d’augment del valor afegit dels productes agrícoles,
corresponent a l’any 2012
El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari segons el
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Mitjançant Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012 (BOIB núm.
59, de 26 d’abril de 2012),s’aprova la convocatòria per a l’any 2012 de subvencions per a la mesura d’augment del valor afegit dels productes agrícoles, d’acord amb el que preveu l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 18 de
desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les
Illes Balears, amb la posterior correcció d’errades publicada en el BOIB núm.
13, de dia 26 de gener de 2008, i la seva modificació, mitjançant l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 5 de juny de 2009, publicada en el BOIB
núm. 86, de dia 11 de juny de 2009.
En aquesta convocatòria s’han detectat, una vegada publicada, diverses
errades en els apartats següents: tercer, punt 1; apartat quart, punt 8; apartat sisè,
punt 3 f) i apartat onzè, punt 8; que han de ser corregides, d’acord amb el que
preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En vir-
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tut d’això, i per rectificar aquests errors, procedeix modificar la Resolució
esmentada.

Num. 9979
Acord del Consell de Govern de 18 de maig de 2012 pel qual es
modifiquen les tarifes dels títols de transport T20 i T40, el preu
del bitllet senzill d’SFM i altres components del bitllet senzill
d’autobús

Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA,dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Modificar el punt 1 de l’apartat tercer de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment
del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012 (BOIB núm.
59 de 26 d’abril de 2012), que queda redactat de la següent manera:
‘Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria les
persones físiques o jurídiques que duguin a terme les actuacions que s’esmenten a l’apartat quart de la present Resolució i que, en el moment de presentació
de la seva sol·licitud, tenguin la condició de:
- microempreses i petites i mitjanes empreses definides a la Recomanació
2003/361/CE de la Comissió i/o
- empreses no contemplades a l’article 2.1 de la Recomanació
2003/361/CE que tenguin menys de 750 empleats o un volum de negocis inferior a 200 milions d’euros.’
Segon
Modificar el punt 8 de l’apartat quart de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment
del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012 ( BOIB
núm. 59, de 26 d’abril de 2012), que queda redactat de la següent manera:
‘Per a ser considerada subvencionable, serà necessari que la inversió en
obra civil es faci complint les normes urbanístiques en aquesta matèria. A tals
efectes, serà preceptiu acreditar, previ al pagament, el compliment de tals
extrems, adjuntant la documentació que s’esmenta a l’apartat onzè de la present
Resolució.’
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Tots els operadors de transport regular per carretera són empreses privades, per la qual cosa no és arriscat suposar que el bitllet senzill és una mesura
del punt d’equilibri del transport regular per carretera.
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) és una empresa pública molt
palanquejada. Per tant, la mesura del bitllet senzill per establir el punt d’equilibri de l’empresa no és correcta. La mesura correcta és fer que viatjar amb autobús o amb tren sigui equiparable en preu.
La targeta intermodal es va crear per fidelitzar els usuaris habituals del
transport públic, fent més senzill i més barat l’abonament dels títols de transport
per incentivar-ne l’ús.
El desequilibri entre el cost del transport públic i el preu que abona l’usuari és molt acusat.
Per això, i atesos els informes tècnics presentats, la proposta dels consells
d’administració de 14 de maig d’enguany del Consorci de Transports de
Mallorca (CTM) i de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i l’informe preceptiu de la Comissió de Preus, el Consell de Govern, a proposta del conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en la sessió de dia 18 de maig de 2012,
adopta, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Incrementar els títols de transport T20, T40 i bitllet senzill d’SFM de la
manera següent:
Títol T20
Proposta

Salts
0

1

2

3

4

16,00

21,00

29,00

41,20

49,00

0

1

2

3

4

24,00

31,60

43,60

62,00

73,60

0

1

2

3

4

1,50

2,05

2,80

3,80

Tercer
Eliminar l’epígraf f) del punt 3 de l’apartat sisè de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA),
de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura
d’augment del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012
(BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012).
Quart

Títol T40
Proposta
Bitllet d’SFM
Proposta

Modificar el punt 8 de l’apartat onzè de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment
del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012 (BOIB núm.
59, de 26 d’abril de 2012), que queda redactat de la següent manera:
‘El fet de no presentar la documentació justificativa o no executar la
inversió objecte de l’ajuda en el termini i en els termes esmentats per a la correcta justificació suposa un incompliment al qual és aplicable el que disposa el punt
3, apartat desè, de la present Resolució.
A aquests efectes, l’execució de les actuacions s’haurà d’ajustar a la distribució de la despesa acordada en la resolució de concessió. No obstant això,
s’admetran canvis justificats i no substancials de les partides pressupostàries
dins cada una de les actuacions previstes en la resolució de concessió, sempre
que amb les actuacions realitzades s’hagin assolit els objectius prevists’.
Cinquè
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 16 de maig de 2012
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—

Salts

Salts

A més,
- Un increment extraordinari de la tarifa partícip empresa (TPE) de les
concessions IB-10, IB-13, IB-14, IB-16, IB-24, IB-30 i IB-38, que provoca uns
increments en la tarifa dels bitllets senzills que oscil·len entre un 8 i un 35 per
cent.
- La introducció d’una tarifa suplementària (T++) de dos tipus: una de
caràcter general a totes les concessions, de 5 a 40 cèntims segons sigui necessari per arribar a una tarifa mínima d’1,50 euros, i una altra de caràcter específic
a determinats trajectes de les concessions IB-21 (de 5 i 10 cèntims de quantia),
IB-33 (de 35 cèntims) i IB-35 (de 5 a 90 cèntims).
- L’eliminació del descompte del 5 % sobre la tarifa del BSN+, que s’aplicava si s’adquiria un bitllet senzill d’anada i tornada. No obstant això, per
decisió empresarial, les concessions IB-13, IB-15, IB-21, IB-22, IB-24, IB-26 i
IB-33 continuaran oferint a l’usuari el títol de bitllet senzill d’anada i tornada
sense aplicar cap descompte sobre la tarifa del bitllet normal.’
Palma, 18 de maig de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—

