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ANNEX III

Relació de documents que aporta l’entitat
Sol·licitud de subvenció per a la realitzaci
ó del Programa Experimental (per duplicat)
Memòria explicativa del projecte del Programa Experimental a realitzar (per duplicat)
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR SOTMÈS A CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 10.1
DEL DECRET LEGISLATIU 2/2005, DE 28DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE
SUBVENCIONS I DE NO TENIR CAUSA D’INCO
MPATIBILITAT PER REBRE LA SUBVENCIÓ

DADES DE L’ENTITAT

Còpia compulsada dels Estatuts de l’Entitat
Còpia compulsada de l’escriptura a on constin
s poders
el
de la persona que realitza la sol·licitud
Còpia compulsada de la tarja d’identificació fiscall’entitat
de
sol·licitant i documents justificatius d’estar
al corrent amb les seves obligacions
amb la Hisenda de la comunitattònoma
au
de les Illes Balears i amb
L’Estatal, si no autoritzo al SOIB perquè els emeti.

NOM O RAO SOCIAL

CIF

AVD./CARRER/PLAÇA

Núm.

LOCALITAT

C.P

PROVINCIA

Certificat expedit per la Tresoreria General de la Segur
etat Social d’estar al corrent o exempta de les seves
Obligacions amb aquest organisme
NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL

Annex II

DIRECCIÓ

DNI

LOCALITAT

PROVINCIA

Programes experimentals en matèria d’ocupació
Convocatòria de 2007
En relació a la sol·licitud presentada en el marc de la Resolu
ció del conseller de Treball i Formació, per la qual s’obre nvocatòria
la co
per a
l’exercici 2007 per concedir subvencions públiques per posar
pràctica
en els programes experimentals en matèria d’ocupació.

Número d’expedient:
Entitat:

DECLAR:
I. Que, a més d’aquesta sol·licitud, l’en
titat ha sol·licitat o obtingut uns altresuts
aj per a la mateixa finalitat, procedent
s de qualsevol
administració, ens públic o privat:

Criteris de valoració: 100 PUNTS

Les característiques dels col·lectiussocupats
de
per atendre, tenint en compte les seves especials dificultats, com
també exclosos socials, immigrants, discapacitats, etc. (fins a 20 punts)
- Majors de 45 anys (20 punts)
- Menors amb mesures de protecció (20 punts)
- Diplomats i llicenciats universitaris en situaci
ó d’atur, amb sis mesos d’antiguitat (20 punts)
- Persones amb transtorns de salut mental (20 punts)
- Altres (14 punts)
Grau de compromís adquirit per l’entitat sol·licitant per
a la inserció laboral en el mercat de treball dels
demandants per atendre (fins a 10 punts)
- Per al col·lectiu RAI:
= 30%: 0.
> 30%: 1 punt per a cada 1% que s’augmenta
- Altres col·lectius
35%:0
> 35%:1 punt per a cada 1% que s’augmenta
Experiència acreditada de l’entitat sol·licitant en acions
actu d’acompanyament en la inserció laboral i millora
de l’ocupabilitat dels demanda
nts d’ocupació en general i, particularme
nt, respecte d’aquestes actuacions sobre
col·lectius de desocupats amb especialscultats
difi en aquests processos (de 0 a 5 punts)
- Tenen experiència en actuacions
acompanyament
d’
en la inserció: 3
- Tenen experiència en actuacions d’acompanyamentinserció
en la sobre el col·lectiu objecte del projecte: 5
- No tenen experiència: 0
Major esforç inversor de l’entitat sol·licitant en finançament
el
total del programa, sense que es valori, a
aquests efectes, un cofinançament
ferior
in al 10% de la totalitatde la subvenció (fins a 10 punts)
- = o > 10% de cofinançament: 1 punt per cada 1%
Caràcter innovador del progr
ama que es vol desenvolupar, enecial
esp aquells que desenvolupin accions de
captació d’ofertes d’empresa (fins a 30 punts)
- En l’apartat de metodologia s’especifi
quen qüestions considerades innovadores: 10
- En l’apartat de continguts s’especifi
quen qüestions considerades innovadores: 5
- Es desenvolupen accions de captació d’ofertes de feina:
Queda esmentat: 5
S’indica estratègia: 5
S’adjunta documentació que demostra la
que
captació d’ofertes s’ha fet: 5
Recursos humans (en especial la formació universitària
dels tècnics contractats per l’entitat per dur a terme les
accions) i materials adequats per atendre els col·lectiu
s corresponents, com tambécoordinació
la
amb recursos
externs (centres col·laboradors en matèria de ació,
form serveis d’orientació i programes de foment de
l’ocupació) (fins a 25 punts)
- Titulació, experiència professionalformació
i
complementària (fins a 9 punts):
Titulació universitària superior: 7
Titulació universitària mitjana: 5
Altres: 3
Experiència professional en orientació i inserció: 1
Formació complementària en orientació i inserció: 1
- Recursos materials (fins a 6 punts):
Jornada dels tècnics/nombre d’ordinadors:
< o = a 0’5: 0
> 0’5: 1
Despatxos individuals:
< ò = a 0’5: 0
>0’5: 1
Espais sessions grupals: 1
Recursos per a l’usuari:
Impressora, ordinador, correu electrònic…: 1
Telèfon i fax: 1
Premsa i fonts d’informació escrita: 1
- Coordinació amb centres de formació i d’ensenyament,
serveis socials, empreses i altres entitats relacionades
amb la derivació dels beneficiaris… (fins a 10 punts):
Si es coordina amb menys de 3 tipus: 1
Si es coordina amb 3 tipus: 3
Si es coordina amb més de 3 tipus: 5
Sumatori:
Si expliquen la finalitat de la coordinació: 2,5
Si expliquen la metodologia
de la coordinació: 2,5

TOTAL

(_) Sí (_) No
En cas de resposta afirmativa, heu deconstar
fer
les dades deorganisme
l’
que els concedeix,tipus
el d’ajut, la quantia i la
data:
ORGANISME

TIPUS D’AJUT

QUANTIA I DATA
SOL·LICITADA CONCEDIDA

1.
2.
3.
II. Que l’entitat que represent no
està sotmesa a cap de les prohibicions establer
tes en l’apartat 1 de l’article 10 del text
efós
r de la Llei de
subvencions, aprovat per Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196,31
dede desembre), rpeser beneficiària ed la
subvenció sol·licitada.
III. Que és certa i completa la informació que es fa constar en aquest annex.
IV. Així mateix, em compromet a comunicar per escrit al Servei d'Ocupació de les Illes Balears, en un termini de tres
sol·licitud
dies, lao
l’obtenció de nous ajuts per a la mateixa finalitat, així com
qualsevol variació d’aquesta declaració relativa a les circumstàn
cies previstes en
l’article 10.1 del text refós esmentat com a causa
prohibició
de
per ser beneficiar
i de l’ajut o subvenció.
___________, ___ de _________ de 200__

(Signatura)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8397
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 23 d’abril de
2007, de modificació de la Resolució de dia 15 de març de 2007
de convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de
funcionaris docents dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors de música i arts escèniques i
per a l’adquisició de noves especialitats.
Advertida l’errada a la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de
dia 15 de març de 2007, per la qual es convoquen proves selectives per a la
provisió de places de funcionaris docents dels cossos de mestres, de professors
d’ensenyament secundari, de professors de música i arts escèniques i per a l’adquisició de noves especialitats (edicte 5663, BOIB núm. 44, de 22-03-2007) i
amb la finalitat d’esmenar-les, resolc efectuar la següent modificació:
1.- A la base 5.7.2, apartat f), on diu:
f) En finalitzar la fase d’oposició i la fase del concurs de mèrits, el lliurament a tots els aspirants que s’hagin presentat d’un certificat on constin les notes
obtingudes de les diferents parts de la prova d’oposició i la valoració dels
mèrits. Els aspirants disposaran d’un termini de tres dies des del dia de publicació de les notes per recollir els certificats en el lloc i horari que indiqui el tribunal.
Ha de dir:
f) En finalitzar la fase d’oposició i la fase del concurs de mèrits, el lliurament a tots els aspirants que s’hagin presentat d’un certificat on consti la nota
obtinguda de la prova d’oposició i la valoració dels mèrits. Els aspirants disposaran d’un termini de tres dies des del dia de publicació de les notes per recollir
els certificats en el lloc i horari que indiqui el tribunal.
Contra aquesta Ordre, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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No obstant això, els interessats podran 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 Ordre 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, 23 d’abril de 2007
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 8795
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 d’abril de 2007,
per la qual es dóna publicitat a l’addenda al conveni de 15 de
novembre de 2006, d’encomanda de gestió de l’empresa pública
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), a l’empresa pública Servei de Millora Agrària,
S.A., (SEMILLA), relatiu a la gestió del pagament de la línia
d’ajudes per a inversions en matèria de benestar i sanitat animal
i del medi ambient a les explotacions ramaderes de bestiar porcí
de les Illes Balears
D’acord amb el que es preveu a l’article 30.3 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, es procedeix a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
l’acord d’encomanda de gestió de l’empresa pública Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), a l’empresa pública Servei de
Millora Agrària, S.A., (SEMILLA), relatiu a la gestió del pagament de la línia
d’ajudes per a inversions en matèria de benestar i sanitat animal i del medi
ambient a les explotacions ramaderes de bestiar porcí de les Illes Balears.
Palma, 27 d’abril de 2007
La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores
ANNEX
Addenda al conveni de 15 de novembre de 2006, d’encomanda de gestió
de l’empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), a l’empresa pública Servei de Millora Agrària, S.A. (SEMILLA),
relatiu a la gestió del pagament de la línia d’ajudes per a inversions en matèria
de benestar i sanitat animal i del medi ambient a les explotacions ramaderes de
bestiar porcí de les Illes Balears
Palma, 24 d’abril de 2007
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ramaderes de bestiar porcí de les Illes Balears, modificada mitjançant Resolució
de 4 de desembre de 2006, a la qual es va destinar un import de 3.000.000,00
d’euros.
Segon.- Que, amb data 15 de novembre de 2006 i en base a l’esmentada
convocatòria, es va signar un Conveni d’encomanda de gestió de l’empresa
pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), a
l’empresa pública Servei de Millora Agrària, S.A. (SEMILLA), relatiu a la gestió del pagament de la línia d’ajudes per a inversions en matèria de benestar i
sanitat animal i del medi ambient a les explotacions ramaderes de bestiar porcí
de les Illes Balears, que continua vigent, i que estableix que a tals efectes,
SEMILLA destinarà l’import de crèdit ja esmentat.
Tercer.- Que a causa de la demanda d’ajudes per a inversions en matèria
de benestar i sanitat animal i del medi ambient a les explotacions ramaderes de
bestiar porcí de les Illes Balears s’ha incrementat respecte el que preveu i a la
importància de potenciar aquesta millora de les condicions mediambientals i en
matèria de benestar animal de les explotacions ramaderes amb la finalitat de,
sobre tot, obtenir un sector amb produccions d’alta qualitat i una ramaderia cada
vegada més respectuosa amb el medi ambient, s’ha estimat oportú incrementar
els crèdits destinats en un import de 3.000.000,00 d’euros, que fan un total de
6.000.000,00 d’euros i a més s’haurà de procedir a la pertinent modificació de
la Resolució de convocatòria.
Quart.- L’empresa pública Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA),
manifesta posseir crèdit adequat i suficient per a donar cobertura a l’increment
previst realitzar mitjançant la present Addenda.
Per tot això anterior,
ACORDEN
Modificar el Conveni d’encomanda de gestió en matèria d’ajudes a les
explotacions ramaderes de bestiar porcí ja esmentat, mitjançant la present
Addenda, de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
És objecte de la present Addenda, incrementar l’import previst en el
Conveni d’encomanda de gestió de 15 de novembre de 2006 de l’empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), a l’empresa pública Servei de Millora Agrària, S.A. (SEMILLA), relatiu a la gestió del
pagament de la línia d’ajudes per a inversions en matèria de benestar i sanitat
animal i del medi ambient a les explotacions ramaderes de bestiar porcí de les
Illes Balears, convocada mitjançant Resolució de la presidenta del FOGAIBA
de 6 de juny de 2006.
Segona.- Actuacions a càrrec de SEMILLA
1. En virtut d’això s’incrementa en 3.000.000,00 d’euros l’import objecte
d’encomanda de pagament en el marc d’aquest Conveni, que queda establert en
un total de 6.000.000,00 d’euros.
2. SEMILLA es compromet a realitzar, a la signatura del present Conveni,
l’oportuna retenció de crèdits per l’import incrementat.
3. La totalitat de les actuacions, compromisos i obligacions establerts en
el marc del Conveni quedaran referides al muntant final establert.

REUNITS
D’una part, l’Honorable Sra. D. Margalida Moner Tugores, consellera
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, en qualitat de presidenta
de l’empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), en virtut del que estableix l’article 5 del Decret 64/2005, de 10 de
juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears i en
exercici de les atribucions que li han estat conferides per l’article 6.1 a) d’aquest
Decret, amb domicili a efectes d’aquest Conveni a la seu de l’entitat , c/ Foners,
10 de Palma.
De l’altra, el Sr. Lorenzo Rigo Rigo, com a vicepresident del Consell
d’administració de l’empresa pública Servei de Millora Agrària, SA (SEMILLA), en virtut del que estableix l’article 27 dels estatuts socials, i atès l’acord
de la Comissió executiva de 23 d’abril de 2007, en virtut de la delegació del
Consell d’administració de data 22 de febrer de 2005, amb domicili a efectes
d’aquest Conveni a la seu de la societat, c/ Eusebi Estada, 145 de Palma.
Ambdues parts es reconeixen prou capacitat jurídica per a subscriure la
present Addenda de Conveni i, a tal efecte,
EXPOSEN
Primer.- Que, amb data 6 de juny de 2006, es va dictar Resolució de la
presidenta del FOGAIBA per la qual es varen convocar ajudes per a inversions
en matèria de benestar i sanitat animal i del medi ambient a les explotacions

Tercera.- Entrada en vigor
La present Addenda tendrà efectes a partir del dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
I, com a prova de conformitat, i perquè en quedi constància del que s’ha
acordat, les parts subscriuen la present Addenda, per duplicat exemplar, en el
lloc i data esmentats al començament.
La presidenta del FOGAIBA

El vicepresident de SEMILLA, SA

Margalida Moner Tugores

Lorenzo Rigo Rigo

—o—
Num. 8858
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 30 d’abril de 2007,
per la qual es corregeixen els errors detectats a la Resolució de
26 de març de 2007, per la qual es convoquen subvencions a les
Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris, per a l’any 2007
Amb data 31 de març de 2007 es va publicar en el BOIB núm. 48, la
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes

