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segons la normativa legal vigent que sigui d’aplicació.
Divuitè. Publicació
Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia següent d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració autònoma de les Illes Balears, i l’article 116 de la Llei
estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; o recurs
contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
Palma, 30 de juny de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bárbara Galmés Chicón
Annex 1
NOM I LLINATGES:

Annex 3
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
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, que es manté vigent després de l’entrada en
vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 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

DNI/NIE/PASSAPORT :
Amb relació a la sol·licitud d’ajuda ...................................................................................
convocada per resolució de la consellera d’Educació i Cultura de ...............................
Declar que:
( ) No percep cap altra ajuda pel mateix concepte d’altres institucions públiques o
privades.
( ) Percep ajudes pel mateix concepte en la quantitat de ........... € mensuals/anuals.
(aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la
sol·licitud o obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la
justificació de l’aplicació que s’hagi donat del fons percebuts).
A més declar que no estic incurs en cap de les prohibicions per ser beneficiari, que
estableix l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Palma, ....... de ..................... de 2008

B. DADES DE LA PERSONA AUTORITZADA (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
SIGNATURA
ACTUA EN QUALITAT DE

............................................... a ........ de ............................ de .....................
NOTA: Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit
adreçat a ................................................................................................
(òrgan administratiu)

—o—
(Signatura)

Annex 2
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ......................................................
.......................................................................................................
ATORGADA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(nom i llinatges) ..................................................................................,
amb DNI / NIE / passaport núm. .................. i domicili a ...............................
..........................................................................,
EXPÒS:
Que segons 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) i l’article 9
de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura, és
obligació dels beneficiaris comunicar a l’òrgan competent l’acceptació o la renúncia de la
subvenció en els termes de la proposta de concessió.

Num. 13110
Resolució del director general de Personal Docent de 10 juliol de
2008, de modificació de la Resolució de dia 24 de juny de 2008,
per la qual es dicten instruccions sobre el procés d’adjudicació
de destinació provisional per al professorat i per als aspirants a
cobrir places en règim d’interinitat en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears per al curs 2008-2009
Atesa la Resolució del director general de Personal Docent de dia 24 de
juny de 2008 (BOIB núm. 95 08-07-2008)
RESOLC efectuar la següent modificació:
Primer. A la base sisena, Terminis i sol·licitud
On diu:
‘El termini de petició de places per a tots els col·lectius serà del 14 al 24
de juliol’

D’acord amb això,
DECLAR:
Que és la meva voluntat acceptar la proposta de subvenció de .........................€, en els termes de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de data ......
de ....................de................,..............................................................................................
(BOIB núm. ...., de ..................... de .............), sign aquesta declaració.

Palma, ...... de ......................... de 2008

(signatura)

Ha de dir:
‘El termini de petició de places per a tots els col·lectius serà del 17 al 27
de juliol’
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, 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.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
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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, 10 de juliol de 2008
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 12746
Resolució de dia 4 de juliol de 2008, del conseller de Medi
Ambient, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions
per a la realització d’activitats per les societats de caçadors, per
a l’any 2008.
L’article 12 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, estableix que no es pot iniciar el
procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent hagi
establert prèviament per ordre les bases reguladores corresponents, i s’exceptuen els casos excepcionals prevists al mateix article la pròpia Llei.
En compliment d’aquesta Llei es dictà l’Ordre del Conseller de Medi
Ambient de 26 d’abril de 2006 (BOIB 63, de 2 de maig de 2006), que estableix
les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les societats federades
de caçadors de les Illes Balears.
La present Resolució te per objecte aprovar la convocatòria de subvencions per a diverses activitats a realitzar per les societats de caçadors federades
per l’any 2008. La quantia màxima destinada a aquestes per a l’exercici 2008 és
de 300.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària indicada més avall.
En conseqüència, i en compliment del que estableix l’Ordre de 26 d’abril
de 2006, es procedeix a la convocatòria de subvencions per l’exercici 2008, per
a la realització d’activitats per les societats federades de caçadors, la competència de les quals està atribuïda a la Conselleria de Medi Ambient.
Per això, i fent ús de les facultats que m’han estat conferides dict la
següent
RESOLUCIÓ
Article 1. Objecte
S’aprova la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats
per les societats federades de caçadors, per a l’exercici 2008, la competència de
la qual ha estat atribuïda a la Conselleria de Medi Ambient.
Article 2. Partida pressupostària
Es destina a aquesta convocatòria un import màxim de 300.000 euros,
imputables a la partida pressupostària 15701-533E01-78000-00.
Article 3. Activitats objecte de subvenció
El règim de concessió de subvencions durant l’exercici 2008 per a la realització d’activitats per les societats de caçadors federades s’ha de regir pel que
disposa l’Ordre del Conseller de Medi Ambient de 26 d’abril de 2006 i per
aquesta Resolució.
Només es consideraran activitats subvencionables aquelles que es puguin
justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent de la
inversió o activitat objecte de l’ajuda, o bé tenguin uns preus establerts per part
de l’Administració.
Les activitats objecte de subvenció són les següents:
1. Control de predadors. Adquisició de gàbies trampa o mètodes homologats equivalents per a la captura en viu de predadors, així com les despeses de
maneig i transport de les mateixes i la gestió dels animals capturats.
2. Sembres per a la caça. Sembres de parcel·les identificades cadastralment, amb un màxim del 5% de la superficie del vedat o 50 ha, a les quals no es
podrà alçar el cultiu, ni entrar a pasturar fins el 30 de setembre. Per raons de tornar-se sembrar, podran llaurar-se dites parcel·les entre el 15 d’agost i el 15 de
setembre, únicament en aquests casos podrà entrar el ramat amb 15 dies d’antelació a la propera sembra. Compra de maquinaria agrícola, en el cas de compra
de tractors s’acompanyarà copia del permís de circulació a nom de la societat de
caçadors.
3. Repoblacions amb espècies autòctones de perdiu i conill, abans de l’època de cria, a raó de 0.4 peces/ha o segons les previsions del pla tècnic de caça
aprovat. S’ha de lliurar copia de la comunicació d’amollada i copia de la guia
sanitaria. Es tendrà en compte en el còmput les perdius repoblades per la
Federació Balear de Caça pel 2008. Despeses de compra, transport i de millores
d’infraestructures associades a la repoblació.
4. Millores d’hàbitats dels vedats. Les activitats hauran d’assenyalar-se en
un plànol. S’hauran de realitzar d’acord amb les instruccions tècniques de la
Direcció General de Caça, PE i EA, i s’hauran de tenir els permisos correspo-
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nents per l’execució dels treballs, quan siguin perceptius, així com respectar les
espècies de flora i fauna catalogades. Engloba actuacions com ara podes, neteja de camins, treballs forestals i altres específicament dirigits per la Direcció
General, així com tancaments cinegètics, abeuradors, menjadores i compra de
maquinària i equipament per a treballs forestals.
5. Xips d’identificació canina, despeses veterinàries de vacunes i desparasitacions de cans de caça i assegurances d’aquests. Tractaments d’aus de falconeria degudament documentades.
6. Estudis tècnics aplicables a les espècies cinegètiques o protegides que
tenguin relació amb l’activitat cinegètica, i dels seus hàbitats, realitzats amb
competència a la matèria.
7. Camps d’ensinistrament de cans, delimitació, tancament, senyalització
i dotació d’infrastructures.
8. Modalitats tradicionals de caça pròpies de les Illes Balears i activitats
cinegètiques amb races autòctones de cans.
-Despeses derivades de l’organització i realització de proves funcionals i
activitats de promoció de les races de cans de caça autòctones.
-Edició de materials divulgatius, en qualsevol suport.
-Organització i realització de trobades i diades d’intercanvi d’experiències
i de promoció de la modalitat tradicional de caça en l’àmbit d’actuació de la
societat de caçadors.
-Despeses d’ormeigs propis de l’activitat: adquisició i reparació.
-Despeses de producció, realització i edició de materials gràfics, informàtics i audiovisuals.
Article 4. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta resolució
les societats de caçadors membres de la Federació Balear de Caça en actiu a dia
1 de gener de 2008, de caràcter no lucratiu.
Article 5. Quantia màxima
1. La quantia màxima que s’atorga per l’exercici de 2008 no pot ser superior a la quantitat de 300.000 euros, amb càrrec a la següent partida pressupostària: 15701-533E01-78000-00.
2. La quantia màxima de subvenció per societat de caçadors serà el 75%
del cost de totes les actuacions, amb caràcter general fins a un màxim de 9.000
euros per societat, no obstant es pot superar el 75% establert en els casos d’activitats amb imports fixats. Tot i que per les societats de caçadors amb funció
social reconeguda en la data de publicació d’aquesta resolució, s’incrementarà
el percentatge màxim fins al 90%, i la quantia màxima als 12.000 euros. Es consideren d’especial interès aquelles activitats de millores d’hàbitat que tenen
assignat un import fixat per part de l’administració, per tant, en aquests casos la
quantia de la subvenció serà del 100% del cost.
Article 6. Distribució de la puntuació
En cas que l’import de les peticions sigui superior a la quantia màxima
esmentada a l’article 5, entre tots els interessats que compleixin els requisits, és
a dir, que són beneficiaris segons l’establert a l’article 4 i que han presentat tota
la documentació relacionada a l’article 7, i un cop establert l’import subvencionable mitjançant l’informe del servei, es distribuiran els 300.000 euros en proporció als punts obtinguts, sempre respectant els límits anteriorment establerts,
segons els criteris següents, de manera que quedarà determinat l’import que li
correspon a cada punt:
a) El nombre de socis federats de la societat, fins a 5 punts.
b) Superfície gestionada per la societat com a terreny de caça, fins a 5
punts.
c) Qualitat del Pla d’Actuacions, fins a 15 punts
- Sembres, de 1 a 5 punts
- Millores d’hàbitat, de 1 a 5 punts
- Modalitats tradicionals de caça i activitats cinegètiques amb races autòctones de cans de 1 a 5 punts
Els sobrants generats durant el repartiment es distribueixen entre els punts
de les societats que no han assolit els màxims establerts a l’article 5.2, es procedeix d’aquesta manera fins a l’esgotament de la partida, 300.000 euros.
Així, totes les peticions que compleixen els requisits abans esmentats,
reben una part de la subvenció sol·licitada en proporció a la puntuació atorgada.
La Comissió Avaluadora es reserva l’opció de considerar activitats prioritàries pel que fa a l’obtenció de punts del Pla d’Actuacions. La definició de les
activitats prioritàries es regirà en base a criteris de continuïtat temporal, visió de
futur, estalvi en altres despeses o bé criteris tècnics i ecològics.
Article 7. Documentació
1. Per a la petició de subvencions, els interessats han de presentar sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat (veure Annex), dirigida al conseller de
Medi Ambient, a la qual s’ha d’adjuntar necessàriament la següent documentació:
a) DNI, NIF o targeta d’identificació fiscal dels representants legals de la
societat.
b) Document constitutiu de l’entitat i estatuts socials degudament inscrits
en el registre corresponent, així com acreditació de la representació amb la qual
actua el firmant de la sol·licitud.
c) Pla d’actuacions de les activitats a realitzar, amb indicació del pressu-

