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Vista la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es retrotrauen les actuacions relatives a la interessada.

UNITAT: LLOCS BASE CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(MENORCA)

RESOLC

S’estructura el lloc de treball següent, sota la dependència directa de la
consellera o del conseller:

Primer.- Incloure la Sra. Catalina Maria Pol Morro, amb DNI 044328170,
a l’ANNEX 1. Opositors aprovats del cos de mestres, especialitat Educació
Infantil (EI), amb una puntuació de 5,395, entre la Sra. Maria Dolors Tomás
Frontera i el Sr. Daniel Alemany Ros.

Lloc base ordenança (F0162003C)
Dur a terme les funcions que descriu l’article 29 de la Llei 2/2007, de 16
de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Segon.- Nomenar a la Sra. Catalina Maria Pol Morro funcionària en pràctiques amb el NRP 04432817057S0597, aquest nomenament tendrà efectes econòmics i administratius a partir de l’1 de setembre de 2009.

UNITAT: DIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (MAÓ)

Tercer.- Concedir a la Sra. Catalina Maria Pol Morro el termini previst al
punt 1 de la base novena de la convocatòria perquè presenti la documentació que
s’exigeix, a més de la declaració jurada o promesa que no es troba en cap de les
causes d’incompatibilitat assenyalades a la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
RD 589/1985 i altres normes concordants.

Cap del Negociat I ( F0111007C)
Sota la supervisió del director/a del centre de formació, tindrà les funcions
següents:
Suport administratiu als expedients encarregats per la direcció del centre.
Registre d’entrada i sortida de documents.
Informació i atenció al públic.
Qualsevol altra que li encomani, en matèria de la seva competència, el/la
director/a del centre de formació

Quart.- Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, de
conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 8 d’octubre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

Director del Centre de Formació (F0114008C)
Sota la supervisió del director/a general d’Ocupació i Formació, durà a
terme les següents funcions:
Coordinació i gestió del centre
Planificació de les accions formatives que s’impartiran en el centre de
Formació
Supervisió dels serveis generals del centre, amb coordinació amb els serveis generals de la conselleria de Treball i Formació
Qualsevol altra tasca que li encomani el/la director/a general en relació al
centre

—o—
—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 22382
Ordre de la consellera de Treball i Formació de 8 d’octubre de
2009, de modificació de l’Ordre de la consellera de Treball i
Formació de 25 de març de 2009, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de feina de la Conselleria de Treball i Formació
Mitjançant l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 25 de març
de 2009, s’aproven les funcions dels llocs de feina de la Conselleria de Treball
i Formació.
Atès que se considera oportuna l’atribució de funcions als llocs de nova
dotació.
Per tot això, d’acord amb l’article 34 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article únic
Es modifica l’annex I de l’Ordre de la consellera de Treball i Formació,
de 25 de març de 2009, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de feina de
la conselleria de Treball i Formació, modificació que implica la dotació de funcions als llocs de feina que s’esmenten a l’annex que s’adjunta a aquesta Ordre
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 8 d’octubre de 2009
La consellera de Treball i Formació
Joana Maria Barceló Martí
ANNEX
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Num. 22909
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d’octubre de
2009, de modificació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el
Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu
Consell Regulador i del seu Òrgan de Control
El vins emparats amb la denominació d’origen Binissalem es regulen mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de
2005, per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem,
del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control.
L’article 26 de La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, estableix que els consells reguladors, com a òrgans de gestió, tenen la funció, entre
d’altres, de proposar les modificacions reglamentàries de les normatives que les
regulen.
L’article 6.3, apartat a del Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de
denominació de qualitat, atorga als consells reguladors, entre altres, la funció de
proposar al conseller competent en matèria d’agricultura del Govern de les Illes
Balears, el reglament de la denominació, així com les seves possibles modificacions.
El Reglament (CE) 479/2008, del Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, recull a l’article 48 l’obligació dels organismes de certificar que es compleix la norma EN 45011, per la
qual cosa s’han de modificar els articles del Reglament que no s’adapten a
aquesta norma.
D’acord amb l’article 31 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control,
el Consell Regulador de la denominació d’origen Binissalem té la funció de vetllar pel prestigi i pel foment de la denominació d’origen i d’orientar la producció i la qualitat dels vins que s’emparen en aquesta denominació.
Atès això, després de diversos estudis tècnics, el Ple del Consell
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Regulador de la Denominació d’Origen va aprovar les propostes de les modificacions reglamentàries de l’article 5, apartat 2, i dels articles 2, 6, 8, 10, 13, 22,
23, 24, 26, 29 i 39, a les sessions de 18 de març i de 12 de juny de 2008 respectivament.
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[...]
»Article 8. Producció
»1. Les produccions màximes admeses per hectàrea són les següents:

Posteriorment va trametre a la Conselleria d’Agricultura i Pesca els acords
presos perquè es modificàs la normativa.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Agricultura; en virtut de
l’autorització per dictar disposicions de desplegament de la normativa europea
i estatal referida al sector vitivinícola que em concedeix el Decret 11/2002, de
25 de gener; ateses les propostes de modificacions reglamentàries que ha presentat el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem i previ
deliberació de les repercussions de les esmentades modificacions; amb l’audiència prèvia dels sectors afectats, vist el dictamen del consell Econòmic i
Social, i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent
Ordre

- Varietats blanques: 9.000 quilograms, excepte en la varietat parellada,
que són de 10.000 quilograms.
- Varietats negres: 9.000 quilograms.
»2. Aquest límit el pot modificar en determinades campanyes el Consell
Regulador, a iniciativa pròpia o a petició dels viticultors interessats, efectuada
abans de la verema, amb els assessoraments i les comprovacions necessaris previs. En cas que aquesta modificació es produeixi, no pot superar el 10 per cent.
»3. La totalitat del raïm procedent de parcel·les els rendiments de les quals
siguin superiors als límits autoritzats, no es pot utilitzar en l’elaboració de vins
protegits per aquesta denominació, i l’Òrgan de Control ha d’adoptar les mesures de control necessàries per assegurar el compliment d’aquest precepte

Article primer
[...]
Es modifiquen els articles 2, 5, 8, 10, 13, 22, 24, 26, 29 i 39 del Reglament
de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu
Òrgan de Control, que s’aprovà mitjançant l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, que queden redactats de la
manera següent:

»Article 10. Rendiment
»1. S’han d’aplicar pressions adequades per extraure el most o el vi i per
separar-lo de les brises, de manera que el rendiment no sigui superior a 72 litres
de vi per cada 100 kg de verema.

»Article 2. Àmbit de protecció
»1. Queden protegits amb la denominació geogràfica ‘Binissalem’ els vins
amb dret a la menció tradicional ‘Denominació d’Origen’ que reuneixin les
característiques definides en aquesta Ordre i que hagin complert en la seva producció i elaboració tots els requisits que s’exigeixin en aquesta Ordre i en la
legislació vigent.
»2. Queda prohibit utilitzar en altres vins que no hi estiguin emparats
noms, marques, termes, esments i signes que, per la seva similitud fonètica o
gràfica amb ‘Denominació d’Origen Binissalem, puguin induir a confusió amb
els que són objecte d’aquesta reglamentació, encara que vagin precedits dels termes ‘tipus’, ‘estil’, ‘embotellat a’, ‘amb celler a’ o altres semblants.

»2. Les fraccions de vi obtingudes amb pressions inadequades no es
poden destinar en cap cas a l’elaboració de vins protegits per la denominació
d’origen Binissalem.
»3. Excepcionalment, en determinades campanyes, per iniciativa pròpia o
a petició dels elaboradors interessats, es pot incrementar motivadament el límit
de litres de vi per cada 100 quilograms de verema. L’acord de modificació s’ha
de comunicar a tots els cellers elaboradors i a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca. La modificació s’ha d’acordar amb els assessoraments i les comprovacions necessaris previs, però no pot superar en cap cas els 74 litres de vi per cada
100 quilograms de verema.
[...]

[...]
»Article 13. Característiques del vins
»Article 5. Varietats de ceps
»1. L’elaboració de vins protegits s’ha de fer exclusivament amb raïm de
les varietats següents:
Negres: manto negre, callet, ull de llebre, monestrell, cabernet sauvignon,
merlot i sirà.
Blanques: moll o premsal blanc, parellada, macabeu, moscatell i chardonnay.
Es consideren varietats principals: manto negre, moll o premsal blanc i
moscatell.
»2. L’elaboració dels vins negres protegits s’ha de fer a partir de raïm de
la varietat manto negre en un 30% com a mínim, mentre que en els vins blancs
s’estableix un mínim d’un 50% de raïm moll (premsal blanc) o moscatell.
»3. Els vins escumosos rosats s’han d’elaborar a partir de vins obtinguts
amb les varietats que s’estableixen en l’apartat 1 d’aquest article. En l’elaboració de vins escumosos blancs s’han d’utilitzar exclusivament vins obtinguts amb
un percentatge mínim del 50% de raïm moll (premsal blanc) i de les varietats
parellada, macabeu i chardonnay.
»4. El Consell Regulador pot proposar a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca el marc en què s’hagi de fer l’experimentació vitícola, i que s’autoritzin
noves varietats que, amb els assaigs previs i les experiències convenients, es
comprovi que produeixen mosts de qualitat aptes per elaborar vins emparats
amb aquesta denominació

»1. Els vins emparats per la denominació d’origen Binissalem són els
següents:
Tipus de vi
Negre
Rosat
Blanc
Escumós

Graduació alcohòlica adquirida mínima
11,5º
11,0º
10,5º
10,5º

»2. Tots els vins, per poder ser emparats per la denominació d’origen
Binissalem, s’han de sotmetre a un examen analític i organolèptic, d’acord amb
el que estableix el manual de qualitat, aprovat pel Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Binissalem.
»3. Els vins emparats per la denominació d’origen Binissalem han de presentar les qualitat organolèptiques que en són característiques, especialment
quant al color, l’aroma i el sabor.
»4. Els vins escumosos han de complir el que estableix el Reglament (CE)
479/2008, del Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableix l’organització comuna
del mercat vitivinícola. A més, el grau alcohòlic volumètric total dels vins base
destinats a elaborar aquests vins no pot ser inferior al 10 %.
[...]
»Article 22. Titulars dels drets i de les obligacions

»5. El Consell Regulador ha d’establir un registre de vinyes experimentals, amb l’autorització prèvia de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, en el qual
s’han d’inscriure aquelles vinyes ubicades a la zona de producció que es destinin a l’experimentació. Els titulars d’aquest registre no s’inclouran en els censos electorals, llevat que tenguin vinyes inscrites en el Registre de vinyes en
producció.

»1. Només les persones físiques o jurídiques o l’agrupació d’aquestes que
tenguin inscrites les vinyes o instal·lacions en els registres a què es refereix l’article 14 poden produir raïm amb destinació a elaborar vins emparats per la denominació d’origen Binissalem i elaborar, envellir, emmagatzemar a granel i/o
embotellar vins protegits per aquesta denominació d’origen.
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»2. La denominació d’origen Binissalem només es pot aplicar als vins elaborats i envasats en cellers inscrits en els registres de l’article 14 , i que puguin
demostrar que s’han produït i elaborat d’acord amb les normes que s’exigeixen
en aquest Reglament i que acreditin analíticament els valors analítics i les característiques organolèptiques pròpies de la denominació d’origen Binissalem i de
la legislació vigent.

»1. Qualsevol raïm, most o vi que presenti defectes o alteracions sensibles
o que s’hagi produït o elaborat incomplint els preceptes d’aquest Reglament, del
Manual de qualitat o de la legislació vigent, comporta la pèrdua del dret d’us de
la denominació d’origen Binissalem.

»3. El dret a usar la denominació d’origen Binissalem en propaganda,
publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu de les firmes inscrites en els
registres de l’article 14 i per als vins protegits per aquesta denominació d’origen.

»2. Així mateix, també perd el dret d’us a la denominació d’origen
Binissalem qualsevol producte obtingut a partir d’una mescla amb un altre que
no reuneixi les característiques per ser emparat per aquesta denominació d’origen.

»4. Les persones físiques o jurídiques inscrites queden obligades a complir les disposicions d’aquest Reglament, del manual de qualitat, dels acords del
Consell Regulador, i també les normes i els acords que, dins les seves competències, dictin la Conselleria d’Agricultura i Pesca i el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí. Aquestes persones físiques o jurídiques inscrites
queden obligades a satisfer les quotes aprovades pel Ple del Consell Regulador.

»3. El viticultor i/o vinicultor haurà de desclassificar qualsevol raïm, most
o vi que no reuneixi les característiques per ser emparat per aquesta denominació d’origen, en qualsevol fase de producció, elaboració, envelliment o comercialització, comunicant-ho a l’Òrgan de Control i sempre d’acord amb el que
estableixi el Manual de qualitat. A partir d’aquest moment, el vi ha de romandre
identificat sota la supervisió de l’esmentat òrgan en envasos independents i retolats degudament

»Article 29. Desclassificació

[...]
»Article 24. Etiquetatge
»1. D’acord amb la legislació aplicable, a l’etiquetatge dels vins envasats
obligatòriament ha de figurar de manera destacada el nom de la denominació
d’origen Binissalem, a més de les dades que determini la legislació vigent.

»4. La descalcificació o pèrdua dels drets a us de la denominació d’origen
Binissalem també la podrà fer l’Òrgan de Control en qualsevol fase de producció, elaboració, envelliment o comercialització, d’acord amb el Manual de
Qualitat, amb la iniciació del corresponent expedient de desclassificació.
[...]
»Article 39. Sistema de control i certificació

»2. Abans de posar en circulació l’etiquetatge, l’ha d’autoritzar l’Òrgan de
Control, a l’efecte que es relacioni amb aquest Reglament i amb el manual de
qualitat. Es denegarà l’aprovació d’aquelles etiquetes que per qualsevol causa
puguin donar lloc a confusió en el consumidor i també es podrà revocar una
autorització si varien les circumstàncies de la firma que n’és propietària, amb
l’audiència prèvia de la firma interessada, tot això sense perjudici de les competències que corresponguin a altres institucions en matèria de supervisió de
l’incompliment de les normes generals d’etiquetatge.
»3. Qualsevol que sigui el tipus d’envàs en què s’expedeixin els vins per
al consum ha d’estar proveït de precintes de garantia, d’etiquetes o de contraetiquetes numerades expedides per l’Òrgan de Control, que s’han de col·locar al
mateix celler, d’acord amb el que s’estableixi en el manual de qualitat, i sempre
de manera que no se’n permeti una segona utilització. Els vins emparats per la
denominació d’origen Binissalem han d’anar en envasos que no en perjudiquin
la qualitat i el prestigi, d’acord amb el que s’especifiqui en el manual de qualitat.
»4. El Consell Regulador ha d’adoptar i registrar un emblema com a símbol de la denominació d’origen Binissalem, amb l’aprovació prèvia de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.
»5. Així mateix, el Consell Regulador pot fer obligatori que a l’exterior
dels cellers inscrits, i en un lloc destacat, figuri una placa identificativa que
reprodueixi el logotip de la denominació d’origen Binissalem
[...]
»Article 26. Comercialització
»1. Tota partida de raïm, de most o de vi que per qualsevol causa presenti defectes o alteracions sensibles o en la producció del qual s’hagin incomplert
els preceptes d’aquest Reglament, del manual de qualitat o de la legislació
vigent, no es pot comercialitzar emparada amb la denominació d’origen
Binissalem.
»2. A fi de garantir-ne la qualitat, tots els vins amb denominació d’origen
Binissalem destinats a la comercialització final, s’han d’expedir envasats.
»3. L’envasament de vins emparats per la denominació d’origen
Binissalem s’ha de fer exclusivament en el cellers inscrits en el Registre de
Cellers Embotelladors que s’estableix en l’article 14.
»4. Els vins emparats per la denominació d’origen Binissalem únicament
poden circular i ser expedits pels cellers inscrits, en uns tipus d’envasos que no
en perjudiquin la qualitat o el prestigi i que estiguin aprovats pel Consell
Regulador.
[...]

»1. L’Òrgan de Control queda expressament autoritzat per vigilar el moviment del raïm, dels mosts i dels vins que s’elaborin, que es comercialitzin o que
transitin dins la zona de producció, i ha de donar compte de les activitats desenvolupades a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, i d’una manera especial
quan detecti presumptes infraccions, sense perjudici de la intervenció dels organismes competents en aquesta vigilància.
»2. L’Òrgan de Control ha de verificar que els sistemes dels operadors per
garantir l’origen i la qualitat dels productes son els adients i que els processos
de producció, d’elaboració, criança, emmagatzematge, envasament, etiquetatge
i comercialització s’ajusten a aquest al Reglament i al manual de qualitat.
»3. L’Òrgan de Control ha d’auditar periòdicament les activitats dels operadors inscrits als registres a què es refereix l’article 14 i ha de fer les comprovacions complementàries que consideri necessàries per assegurar el compliment
per part dels inscrits dels requisits que s’estableixen en aquest Reglament, en els
acords del Consell Regulador i en el Manual de qualitat.
»4. Atesos els informes d’auditoria, i d’acord amb el que preveu aquest
Reglament i el Manual de qualitat, el Comitè de Certificació, prèvia audiència
de l’interessat, pot resoldre la suspensió temporal o definitiva dels inscrits a
l’art. 14.
Article segon
»Es declara sense contingut l’article 23 de l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el
Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i
del seu Òrgan de Control.
Disposició derogatòria
Queda derogada qualsevol norma del mateix rang que aquesta Ordre o
inferior que la contradigui, i de manera especial l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 19 de juny de 2007, de modificació de l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell
Regulador i del seu Òrgan de Control.
Disposició final primera
D’acord amb l’article 32 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i
del vi, en el termini d’un mes, comptador des del dia que es publica aquesta
Ordre, s’ha de trametre un certificat d’aquesta disposició al Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí perquè en faci la publicació en el Butlletí Oficial
de l’Estat i n’informi la Comissió de la Unió Europea.
Disposició final segona
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Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 d’octubre de 2009
La consellera de Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera
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temporal, de vent i pluja, de desembre de 2008 i de gener de 2009, d’acord amb
el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de
2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els
sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
43, de 17 de març de 2005.
2. L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és atendre les pèrdues previstes a
l’apartat quart de la present convocatòria.

—o—
Num. 22766
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 d’octubre de
2009 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per compensar els agricultors per les pèrdues, produïdes en els cultius de
patates, degudes a condicions climàtiques adverses a l’illa de
Mallorca
Davant la greu situació com a conseqüència del temporal de desembre de
2008 i de gener de 2009, de vent i pluja, que ha patit l’Illa de Mallorca i que ha
causat danys a la major part de les explotacions dedicades al cultiu de la patata,
es considera necessari procedir a pal·liar els danys produïts i restablir les situacions afectades.
La Conselleria d’Agricultura i Pesca ha elaborat uns informes de valoració dels danys causats pel temporal, en funció dels quals aquesta Resolució estableix la quantia de les ajudes.
La Unió Europea admet ajudes al sector agrari i pesquer per compensar
les pèrdues per fenòmens climàtics adversos. És intenció del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears instrumentalitzar les esmentades ajudes
d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió,
de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a
les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció
de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001.
Amb data 17 de març de 2005 es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 43, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en els sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 lletra d) d’aquesta Ordre assenyala
que seran objecte d’ajudes les activitats per a l’atenció als danys catastròfics
produïts en el sector.
El Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears, modificat pel Decret 7/2009, de 6 de febrer,
determina a l’article 2 a) que el FOGAIBA té per objecte executar la política de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de
foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la
Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i altres
règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
Així mateix, l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de l’execució de
la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer, per part del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), disposa que l’entitat de dret públic FOGAIBA assumeix amb caràcter ple l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l’1 de gener de 2006.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, així com l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors
agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant
resolució.
Per tot això, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la
següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes per compensar els agricultors per
les pèrdues produïdes en els cultius de patates de l’illa de Mallorca, degudes al

3. Aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el
Reglament (CE) núm. 70/2001, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea
de 16 de desembre de 2006.
4.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és l’illa de Mallorca.

Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
A la present convocatòria s’hi destina un import màxim d’un milió cent
cinquanta mil euros (1.150.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, amb la possibilitat de incrementar-ne el pressupost assignat.
Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes que es preveuen en aquesta
Resolució els titulars d’explotacions agràries de les Illes Balears que reuneixin,
a data de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents
requisits:
a) Que estiguin inscrits en el Registre general d’explotacions agràries
de les Illes Balears (RGEA), regulat pel Decret 53/2006, de 16 de juny (BOIB
núm. 88, de 22 de juny de 2006).
b) Que hagin sofert pèrdues produïdes pel temporal de desembre de
2008 i de gener de 2009, de vent i pluja, a les seves parcel·les ubicades a l’illa
de Mallorca, sempre que s’hagi acreditat per part de la Direcció General
d’Agricultura. Les parcel·les que hagin sofert els danys hauran de constar degudament inscrites en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes
Balears.
c) Que compleixin els requisits de l’annex I del Reglament (CE) núm.
70/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a la aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses.
d) Que, en relació a les parcel·les respecte de les quals sol·licita l’ajuda, tenguin subscrita una pòlissa d’assegurança agrària amb l’entitat Agroseguro
S.A. de les modalitats opció E (patata extra primerenca) i/o opció D (patata molt
tardana), que doni cobertura al cultiu de patata existent el mes de desembre de
2008 i/o gener de 2009.
2. La comprovació de les inscripcions i dades del RGEA es farà d’ofici per part del FOGAIBA, ja que la presentació de la sol·licitud d’ajuda en suposa l’autorització, tret de manifestació expressa en contra.
3. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense
personalitat jurídica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix
cada membre de l’agrupació i també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar
per a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris.
En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi
transcorregut el termini de prescripció que preveuen l’article 22 del Text refós
de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
4. A més dels requisits establerts en el punt 1, s’han de complir els
requisits prevists a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març
de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en
els sectors agrari i pesquer, com també els que estableix el Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
5. Els requisits generals establerts en el punt 1 s’han de mantenir durant
un termini d’un any, comptador des de la data de la resolució per la qual es concedeix l’ajuda.

