BOIB
ANNEX 10
Relació dels perfils professionals a desenvolupar
en els programes per a la integració social i laboral
Família professional. Perfil professional
ACA. Activitats agràries
Auxiliar de floristeria
Operari d’activitats forestals
Operari de conreus hortícoles
Operari de vivers i jardins
AMP. Activitats maritimopesqueres
Ajudant de mecànic d’embarcacions
Ajudant de manteniment d’embarcacions
Socorrista aquàtic
ADM. Administració
Auxiliar d’ofimàtica
Serveis auxiliars d’oficina
ARG. Arts gràfiques
Operari d’impremta ràpida i manipulats
Artesanies
Operari de bijuteria
Operari de gerreria i ceràmica
COM. Comerç i màrqueting
Auxiliar dependent de comerç
Auxiliar de comerç itinerant
CIS. Comunicació, imatge i so
Auxiliar de laboratori d’imatge
EOC. Edificació i obra civil
Ajudant de guixaire
Operari de llanterneria
Operari de pedrera
Operari de picapedreratge
Operari de revestiments lleugers
Pintor decorador
Pintor empaperador
ELE. Electricitat i electrònica
Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Operari muntador d’equips electrònics i informàtics
FME. Fabricació mecànica
Auxiliar de manteniment i mecanitzat de màquines i eines
Ferrer i forjador agrícola
Operari de calderaria
Operari de construccions metàl·liques d’alumini
Operari de soldadura
MAM. Fusta i moble
Operari fabricació i instal·lacions de mobles modulars
Operari de fusteria
Operari de mecanitzat de la fusta
Operari de transformació del suro
HOT. Hoteleria i turisme
Ajudant de cuina
Ajudant de restaurant bar
Auxiliar d’allotjament, llenceria i bugaderia
Auxiliar de bugaderia industrial
IMP. Imatge personal
Auxiliar de perruqueria
Auxiliar d’estètica
Idústries alimentàries
Ajudant de pastisseria i rebosteria
Auxiliar de forn de pa
Auxiliar de peixateria
Operari d’escorxador i primeres transformacions càrnies
Operari d’indústries conserveres i semiconserveres
Operari d’indústries làcties
Operari viticultor i d’elaboració de vins
MVA. Manteniment de vehicles autopropulsats
Ajudant de carrosseria
Ajudant de reparació de motocicletes
Ajudant de reparació de vehicles
Ajudant instal·lador d’interiors aeronavals
MSP. Manteniment i serveis a la producció
Operari de refrigeració i climatització
Operari de manteniment bàsic d’edificis
SAN. Sanitat
Auxiliar de clínica en hospitalització
Auxiliar de puericultura
Transport sanitari
SSC. Serveis socioculturals i a la comunitat
Auxiliar d’ajuda a domicili i residències assistides
Tèxtil, confecció i pell
Operari maquinista de confecció industrial
Taconer i marroquineria
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Tapisser
ANNEX 11
Autorització a la conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears perquè pugui demanar dades a l’Agència Tributària que acreditin
que s’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (concessió d’ajudes i subvencions)
La persona que signa aquest document autoritza la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears per sol·licitar de l’Agència Estatal de
l’Administració tributària les dades referents al compliment de les seves obligacions tributàries, amb la finalitat d’acreditar els requisits establerts per obtenir,
percebre i mantenir la subvenció i/o ajuda……………………………(especificau el tipus d’ajuda), atès el que disposa l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions
(BOIB núm. 196, de 31 de desembre), pel que fa a les obligacions dels beneficiaris.
Aquesta autorització solament té validesa a l’efecte del reconeixement,
seguiment i control de la subvenció i/o ajuda abans esmentada, en aplicació del
que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, i l’article 95.1
k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permeten, amb l’autorització de la
persona interessada, la cessió de les dades tributàries que necessita
l’Administració pública per al desenvolupament de les funcions que li són pròpies.
A. Dades del sol·licitant de la subvenció/ajuda
Llinatges i nom / raó social:
NIF:
Signatura (en el cas de les persones físiques)
B. Dades de la persona que autoritza (en el cas que sigui una persona jurídica o una entitat de les que preveu l’article 35.4 de la llei general tributària).
Llinatges i nom:
NIF:
Actua en qualitat de:
Signatura
.................., a ........ de ............................ de 2007
NOTA: Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional

—o—
Num. 9400
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 7 de maig de
2007, de correcció d’errada de la Resolució per la qual s’aproven
i es publiquen les plantilles i la relació de llocs de treball vacants
dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors i mestres de taller d’arts plàstiques
i disseny, de professors de música i arts escèniques.
Advertida l’errada en la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de
dia 15 de febrer de 2007, per la qual es publiquen les plantilles i la relació de
llocs de treball vacants dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de
professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de professors de música i arts escèniques (edicte núm. 3665, BOIB núm. 29 de 24-022007), amb la finalitat d’esmenar-la es resol efectuar la següent correcció:
1.- En relació a l’IES Bendinat (07008855)
On diu:
Funció: 0590012 ALEMANY
Plantilla
Ocupades
2
2
Ha de dir:
Funció: 0590012 ALEMANY
Plantilla
Ocupades
1
2
2.- Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
publicació al BOIB d’aquesta Ordre , de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura , en el termini d’un
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mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Ordre al 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 nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 7 de maig de 2007

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 8963
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 s’aprova la convocatòria de les ajudes per a la millora de l’alimentació del bestiar lleter i el manteniment dels aqüífers de Campos - ses Salines, Pla de Sant Jordi i d’altres
La principal font d’abastiment d’aigua a les Illes Balears és l’extracció de
l’aigua acumulada en els aqüífers. L’explotació dels aqüífers i fonamentalment
la dels més propers a la mar provoca un risc de salinitat per intrusió d’aigua
marina. Aquest risc s’ha convertit en una realitat en alguns dels aqüífers de
Balears.
A la zona de l’aqüífer de Campos - ses Salines, a la zona sud de l’illa de
Mallorca s’ha realitzat, en els últims anys, un esforç considerable de racionalització de les explotacions amb vista a la conservació de la seva rendibilitat. Si bé
es tracta d’un sector en crisi, la seva pervivència té un component que va més
enllà de l’estrictament econòmic. Es tracta d’evitar, fonamentalment, la desintegració de l’entramat social de la comarca.
L’aqüífer que nodreix aquestes explotacions ha sofert una important salinització que es transfereix al terreny de cultiu i obliga a reduir el ventall de possibilitats del cultiu de farratge i a incrementar els cabals de reg per a provocar
rentades, amb la qual cosa s’ha generat una espiral destructiva tant mediambiental com econòmica.
Per altra banda, el Pla de Sant Jordi, ubicat en el terme municipal de
Palma, és una zona de reg situada sobre una antiga llacuna costera, dessecada a
mitjans segle XIX, amb una vocació ramadera agrícola inicialment d’hortalisses, que va derivar a meitat del segle XX en vocació ramadera de producció de
llet. El reg es realitzava mitjançant l’aflorament de l’aigua de l’aqüífer subjacent
mitjançant molins de vent primer, i mitjançant grups elèctrics motobomba posteriorment. Durant els anys setanta es va iniciar un procés de salinització de l’aqüífer a causa del notable augment de la potència d’extracció de l’aigua. L’any
1977 es va declarar Zona Regable d’Interès Nacional mitjançant aigües regenerades i d’acord amb aquesta declaració es varen realitzar dues xarxes col·lectives de reg que distribueixen l’aigua de les dues EDAR existents fins a les parcel·les de reg.
Actualment l’aqüífer del Pla de Sant Jordi està totalment recuperat quant
a salinitat, i la contaminació de l’aeroport, que va existir en el passat, ha desaparegut. Aquesta circumstància, encara que positiva, ha comportat que els agricultors abandonin l’ús d’aigua regenerada i la substitueixin per aigua de pou a
causa del seu cost molt menor. Els índexs de reutilització d’aigua regenerada
són actualment l’ús d’aquesta aigua tant des del punt de vista agrari com
mediambiental.
La situació descrita pels aqüífers de Campos - ses Salines i del Pla de Sant
Jordi es repeteix en termes similars en altres aqüífers de Balears. Per altra part,
amb l’objecte de millorar les explotacions ramaderes amb actuacions agroambientals dirigides a l’alimentació del bestiar lleter, la present convocatòria també
preveu subvencionar les actuacions esmentades.
S’obté una millora de l’alimentació del bestiar lleter i, per tant, de la qualitat de la llet, amb fase a la utilització de recol·lectores-picadores que permeten
un augment de la qualitat del farratge obtingut per deshidratació artificial i la
utilització d’alfals d’alta qualitat deshidratat artificialment. La introducció de
sistemes d’alimentació està considerada, també, una millora de l’alimentació del
bestiar lleter i de la qualitat de la llet.
Resulta convenient desenvolupar una sèrie d’actuacions encaminades a
aconseguir els objectius anteriors.
Amb data de 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 d’aquesta Ordre assenyala que
seran objecte d’ajudes la millora dels mitjans de producció del sector, de les
estructures agràries, actuacions en regadius i mesures agroambientals.
Per altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a l’article 2 a) estableix 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 (IFOP), de les
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mesures de desenvolupament rural i altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
D’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 29 de març de 2007, d’aplicació del Decret 9/2006, de 10 de febrer,
d’encomanda de gestió en matèria de foment, inversions i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears, s’encarrega a l’empresa pública SEMILLA SA, la gestió, la tramitació i el pagament de la línia d’ajuda que convocarà el FOGAIBA relativa a la millora de l’alimentació del bestiar lleter i el manteniment dels aqüífers de Campos - ses Salines, Pla de Sant Jordi i d’altres, en
els termes que s’estableixen en el Conveni subscrit amb data 24 de febrer de
2006 entre la Conselleria d’Agricultura i Pesca, l’empresa pública Servei de
Millora Agrària, S.A., (SEMILLA) i l’empresa pública Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Per la seva banda, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de
març de 2007, d’aplicació del Decret 9/2006, de 10 de febrer, d’encomanda de
gestió en matèria de foment, inversions i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears, determina en el seu article únic, apartat primer, que els
procediments de concessió de subvencions convocats per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca o el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), que contemplen actuacions que dugui a terme l’empresa
pública SEMILLA, S.A., de conformitat amb el Decret 9/2006, de 10 de febrer,
hauran d’acabar mitjançant resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca.
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 i l’article 3
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. D’acord amb 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, s’aprova la convocatòria d’ajudes per a l’any
2007, destinades a:
A).- La millora de l’alimentació del bestiar lleter i el manteniment dels
aqüífers salinitzats de les Illes Balears, especialment el de Campos - ses Salines.
B).- La promoció de l’ús de l’aigua depurada per al reg de farratges d’alta demanda hídrica a les Illes Balears, especialment en el Pla de Sant Jordi i d’altres.
2. L’objecte de les ajudes és:
A).- Producció de farratges amb aigües residuals regenerades.
B).- Foment per a la millora de la producció de farratge de qualitat mitjançant la dessecació artificial en planta deshidratadora.
C).- Inversions per a la introducció de sistemes col·lectius d’alimentació i
instal·lacions annexes.
D).- Substitució de la producció de farratges d’alta demanda hídrica regats
amb aigües subterrànies per altres cultius farratgers de menor demanda hídrica.
E).- Foment del consum de farratge de qualitat dessecat artificialment procedent de planta deshidratadora.
3. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a la present convocatòria es destina un import màxim de
863.000,00€ (vuit-cents seixanta-tres mil euros), que constitueix el límit de crèdit pressupostari màxim disponible per a aquesta finalitat, amb càrrec als pressuposts de SEMILLA SA, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 29 de març de 2007, d’aplicació del Decret 9/2006,
de 20 de febrer, d’encomanda de gestió en matèria de foment, inversions i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears, així com el Conveni
subscrit amb data 24 de febrer de 2006 entre la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, l’empresa pública Servei de Millora Agrària, S.A. (SEMILLA) i l’empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
2. El desglossament del crèdit pressupostari disponible serà el següent:
- Per a la línia d’ajudes per a la producció de farratges amb aigües regenerades: 75.000,00€ (setanta-cinc mil euros)
- Per a la línia d’ajudes per al foment de la millora de la producció agrària de farratge de qualitat mitjançant dessecació artificial en planta deshidratadora: 35.000,00€ (trenta-cinc mil euros)
- Per a la línia d’ajudes a les inversions per a la introducció de sistemes
col·lectius d’alimentació i instal·lacions annexes: 103.000,00€ (cent tres mil
euros)
- Per a la línia d’ajudes per a la substitució de la producció de farratges
d’alta demanda hídrica regats amb aigües subterrànies per altres cultius de
menor demanda hídrica: 300.000,00€ (tres-cents mil euros)

