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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18181
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 4 d’agost de 2010, per la qual es convoca concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011
A la Resolució del director general de Personal Docent, de dia 21de maig
de 2010, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes les
especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs
2010-2011, modificada per la Resolució del director general de Personal
Docent, de dia 27 de maig de 2010, no es varen convocar determinades funcions, i a més no estaven establerts tots els títols que permetien accedir a algunes d’elles, davant de l’impossibilitat de cobrir les vacants d’aquestes funcions,
RESOLC
1. Convocar concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir,
en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de les funcions establertes
en l’Annex II d’aquesta Resolució.
2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2a i 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 la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació al BOIB d’aquesta
Resolució, 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 redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
BASES
Primera.- Requisits per poder participar en aquesta convocatòria
Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades
han de tenir els requisits i les condicions generals següents, que es justificaran
de la forma que s’expressa a l’annex 1.
1.1 Ser ciutadà d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o tenir la
nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, hi sigui d’aplicació la
lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea.
També hi podrà aspirar a participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat
de dret, els seus descendents i els del cònjuge que siguin menors de 21 anys o
que siguin majors d’aquesta edat, però visquin sota la seva dependència.
Igualment hi podrà aspirar a participar, d’acord amb el Reial decret
240/2007, la parella dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de
la Unió Europea sempre que mantengui una unió anàloga a la conjugal inscrita
en un registre públic establert a aquests efectes en un Estat membre de la Unió
Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o
que siguin majors d’aquesta edat, però visquin sota la seva dependència.
1.2 Tenir setze anys complerts i no excedir dels 65 anys d’edat en el
moment del nomenament com a funcionari interí o funcionari interí substitut.
1.3 No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l’exercici de la docència.
1.4 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de

21-08-2010

5

les funcions públiques. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola han d’acreditar, igualment, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna
penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
1.5 Estar en possessió de les titulacions exigides per a l’accés a les distintes funcions que figuren a l’Annex II d’aquesta resolució.
1.6 Tots els professors de les funcions corresponents al cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes han d’estar en possessió de la formació pedagògica
i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació.
Queden dispensats de la possessió del títol oficial de Màster universitari
que habilita per l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials
d’Idiomes qui acrediti haver obtingut amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009,
algun dels requisits següents:
Estar en possessió del títol professional d’especialització didàctica,
del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d’aptitud pedagògica.
Estar en possessió del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia i
psicopedagogia i els qui estiguin en possessió d’una llicenciatura o titulació
equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica.
Haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets
o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o
privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen al Reial decret 1834/2008,
de 8 de novembre.
En les funcions dels cossos d’ensenyaments artístics professionals l’acreditació del requisit relatiu a la formació pedagògica i didàctica resta diferida fins
que aquesta formació sigui regulada pel Ministeri d’Educació.
1.7 Acreditar el coneixement adequat de la llengua catalana d’acord amb
el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB núm. 114, de 29
de setembre de 2001) que regula l’exigència del coneixement de les llengües
oficials al personal docent. L’acreditació del domini de la llengua catalana serà
efectiva mitjançant el certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua
catalana a l’educació secundària o equivalent.
1.8 El compliment dels requisits esmentats s’entén que s’ha de produir en
la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Segona. Procediment de tramitació i formalització de la sol·licitud
2.1 Els aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatòria han
d’emplenar la sol·licitud que figura a l’annex III d’aquesta Resolució.
2.2 Per tal de formalitzar la sol·licitud aquesta s’ha de registrar juntament
amb els documents justificatius compulsats que acreditin els requisits per poder
participar en la convocatòria, i en el cas de nous aspirats s’ha de presentar també
el document oficial que acrediti la nota mitjana de l’expedient acadèmic d’una
de les titulacions al·legades per a l’accés a les distintes funcions, i la fotocòpia
del DNI
2.3 La sol·licitud de participació i la documentació corresponent, es podrà
registrar a:
a) Qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o a les
delegacions territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera.
b) Qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-1992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14-1-1999).
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus,
s’ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari de correus abans de ser certificada.
2.4 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació pertinent per
participar en la convocatòria serà de l’1 al 7 de setembre de 2010 (ambdós inclosos).
Tercera. Publicació de la llista d’admesos i exclosos
Finalitzat el termini de presentació de documentació i sol·licituds, la
Direcció General de Personal Docent, després de revisar i comprovar la documentació aportada pels aspirants, publicarà les llistes provisionals d’aspirants
admesos i exclosos a la pàgina Web: http://dgpdocen.caib.es.
S’obrirà un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l’endemà del dia
de l’exposició de les llistes, per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que creguin oportunes, així com esmenar la causa d’exclusió per no complir algun o alguns dels requisits exigits a l’article 70 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o aquells requisits exigits a la convocatòria, aportant els documents que acreditin el seu compliment en la data d’aca-
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bament del termini de presentació de sol·licituds.
Els mèrits no al·legats o aquells al·legats però no acreditats documentalment abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds no podran
ser al·legats o acreditats dins el termini de reclamacions.
Durant aquest termini, l’Administració rectificarà d’ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.
La Direcció General de Personal Docent estimarà o desestimarà les reclamacions presentades mitjançant la resolució en què es faran públiques les llistes
definitives d’aspirants admesos i exclosos. Les llistes s’exposaran en el mateix
lloc previst en el paràgraf primer.
Quarta. Sistema de notificació i de comunicació
A efectes de notificació i de comunicació s’empraran les dades aportades
a la present convocatòria per l’aspirant a cobrir places en règim d’interinitat.
En el moment en què un aspirant obtingui correu electrònic de la
Conselleria d’Educació i Cultura, aquest serà el correu al qual es dirigirà qualsevol comunicat per part de la Conselleria, i el que hauran d’emprar per modificar telemàticament les dades personals que podran consultar al portal del personal del Govern de les Illes Balears: (http://portaldelpersonal.caib.es o
http://www.caib.es/pfunciona).
Cinquena. Política de privacitat
D’acord amb el que es disposa a l’article 5 la Llei orgànica 15/1999 de
protecció de dades i l’article 12 del Reial decret 1720/2007 els aspirants a cobrir
places en règim d’interinitat han de consentir expressament que les dades facilitades al llarg d’aquest procés siguin tractats en un fitxer de titularitat de la
Conselleria d’Educació i Cultura, amb domicili al Carrer Alfons el Magnànim,
29 C.P.07004, Palma de Mallorca.
La finalitat d’aquest tractament és gestionar els processos d’Inscripció a
la Llista d’Interins de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria
d’Educació i els processos posteriors de selecció per cobrir places vacants o
substitucions en Centres Docents dependents de la Conselleria.

s’al·legui haver obtingut amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009, algun dels
requisits següents:
Estar en possessió del títol professional d’especialització didàctica,
del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d’aptitud pedagògica,
s’ha d’acreditar aquest fet mitjançant fotocòpia compulsada d’aquest títol.
Estar en possessió del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia i
psicopedagogia i els qui estiguin en possessió d’una llicenciatura o titulació
equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, s’ha d’acreditar mitjançant fotocòpia compulsada d’un d’aquests títols.
Haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets
o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o
privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen al Reial decret 1834/2008,
de 8 de novembre, s’ha d’acreditar aquest fet mitjançant certificació expedida
pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d’un centre
públic. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, l’esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau
de la Inspecció d’Educació, i el certificat original de vida laboral.
4. Llengua catalana
Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.
ANNEX II
TAULA DE TITULACIONS QUE CAPACITEN PER OCUPAR INTERINAMENT FUNCIONS DE L’ESPECIALITAT CORRESPONENT
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
Codi
004

En qualsevol moment podrà exercir els drets reconeguts en la Llei, i en
particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit
a la Direcció General de Personal Docent, a la direcció postal abans indicada,
per mitjà d’un correu electrònic a les direccions secundaria@dgpdocen.caib.es
o primaria@dgpdocen.caib.es des del correu que es proporciona des de la
Conselleria d’Educació i Cultura, o presentant una sol·licitud en els diferents
punts especificats a l’apartat 2.3
Palma, 4 d’agost de 2010
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

Funcions de l’especialitat
Titulació
XINÈS
1. Llicenciat en estudis d’Àsia Oriental (Itinerari Xina)
2. Llicenciat en filologia xinesa
3. Llicenciat en traducció i interpretació (xinès).
4. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió
del certificat d’aptitud de xinès de l’escola oficial d’idiomes.
5. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet
dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura de l’ idioma
corresponent i estar en possessió del certificat d’aptitud de xinès
de l’escola oficial d’idiomes.

PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Codi
517

ANNEX I
Documentació justificativa dels requisits dels aspirants que participen en
aquesta convocatòria.
Requisits
Documents justificatius
1. Requisit general
Fotocòpia del document nacional d’identitat
(DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocòpia del passaport. Si n’és el
cas, per als aspirants que s’acullin a allò que s’estableix en el paràgraf segon de
l’apartat 1.1.a de la base primera d’aquesta convocatòria, una fotocòpia compulsada de les pàgines corresponents del llibre de família i certificació de l’empadronament dels membres de la unitat familiar.
2. Titulació
Per cada una de les funcions sol·licitades: fotocòpia compulsada del títol o títols necessaris per impartir les funcions o certificació acadèmica original o, en tot cas, una fotocòpia compulsada acreditativa d’haver
realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’ha d’adjuntar també la fotocòpia compulsada del
rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d’expedició del títol. Si
la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació.
Exclusivament per a les funcions de les especialitats del cos de mestres de
taller d’arts plàstiques i disseny, als efectes de presentació del títol requerit , en
el cas que no acrediti estar en possessió del títol de Diplomat o equivalent necessari per impartir les funcions, hauran de presentar, juntament amb el títol de
Tècnic superior d’arts plàstiques o equivalent, una fotocòpia compulsada del
contracte o contractes de treball corresponents, o una certificació, emesa pel cap
de personal de l’empresa en què hagin prestat serveis, on s’especifiqui la durada i la tasca desenvolupada, i el certificat original de vida laboral on s’acrediti
l’experiència professional, almanco de dos anys en un camp laboral relacionat
amb l’especialitat a la que s’aspiri.
3. Formació pedagògica i didàctica
Quan en substitució del títol oficial de Màster universitari que habilita per
l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes
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Funcions de l’especialitat
Titulació
JOIERIA I ORFEBRERIA
1. Enginyer de materials
2. Qualsevol títol d’enginyer, arquitecte, llicenciat o grau, i estar en
possessió d’alguna de les titulacions següents:
a. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en esmalts artístics
al foc sobre metalls.
b. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en bijuteria artística.
c. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en joieria artística.
d. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny d’orfebreria i joieria
e. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts
f. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts sobre metalls
g. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de joieria

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Codi
617

Funcions de l’especialitat
Titulació
TÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ
1. Títol de disseny, especialitat disseny de moda (reial decret 363/2004)
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de calçat.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny de tèxtils i moda.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de figurins.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de tall i confecció.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de traçat.
7. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Estilisme d’indumentària
8. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Modelisme d’indumentària

ANNEX III
Govern de les Illes Balears
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Personal Docent
Espai reservat per
a l’Administració
Convocatòria de concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim
d’interinitat, places vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura per al curs 2010-2011
Model de sol·licitud

BOIB

Num. 123

21-08-2010

7

seus productes en el mercat.
DADES PERSONALS
DNI/passaport
Data de
naixement

Data de caducitat
Província de
naixement

1r llinatge

Localitat de
naixement

2n llinatge

Nom

Home ( )

Dona ( )

Nacionalitat (només per a estrangers)

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça

Codi postal

Municipi

Província

Correu electrònic

FUNCIONS
Funció

Cos

004 XINÈS

Marcar amb
una ‘X’
PROFESSORS D’ESCOLES
OFICIALS D’IDIOMES

517 JOIERIA I
ORFEBRERIA

PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY

_______

_______

617 TÈCNIQUES DE
PATRONATGE I

CONFECCIÓ MESTRES DE TALLER
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Estic disposat a treballar en centres de les illes següents:
( ) MALLORCA ( ) MENORCA ( ) EIVISSA ( ) FORMENTERA

_______

Estic disposat a fer substitucions per un període inferior a dos mesos a les illes següents:
( ) MALLORCA ( ) MENORCA ( ) EIVISSA ( ) FORMENTERA
A més de les places de jornada completa, accept treballar :
( ) MITJA JORNADA ( ) PLACES ITINERANTS
Sol·licit ser admès/a al concurs públic al qual es refereix aquesta sol·licitud.
DECLAR que són certes les dades consignades i que complesc els requisits i les condicions per poder participar en aquesta convocatòria.
_________________, ____ d __________________de 2010
Signatura:

Política de privacitat
Les dades facilitades al llarg del procés d’inscripció a la Llista d’Aspirants
a Interins seran recollits i tractats en un fitxer de titularitat de la Conselleria
d’Educació i Cultura, amb domicili al Carrer Capità Salom, 29 C.P.07004,
Palma de Mallorca.
La finalitat d’aquest tractament és gestionar els processos d’Inscripció a
la Llista d’Interins de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria
d’Educació i els processos posteriors de selecció per cobrir places vacants o
substitucions en Centres Docents dependents de la Conselleria.
En qualsevol moment podrà exercir els drets reconeguts en la Llei, i en
particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit
a la Direcció General de Personal Docent, a la direcció postal abans indicada,
per mitjà d’un correu electrònic a les direccions secundaria@dgpdocen.caib.es
o primaria@dgpdocen.caib.es des del correu que proporciona la Conselleria
d’Educació i Cultura, o presentant una sol·licitud en els diferents punts especificats a l’apartat 2.3 de la convocatòria.
He llegit la política de privacitat i accept (

)

DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 18339
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 11 d’agost de 2010 per la qual
es convoquen subvencions de minimis per a la mesura de cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies, corresponents a l’any 2010
En un context de creixent competència, el desenvolupament d’una mesura que impulsi la recerca i la innovació en els sectors agrari i agroalimentari
balear és una eina essencial per a potenciar la competitivitat i rendibilitat dels

El marc d’actuació en aquesta matèria ens ve definit per la reglamentació
comunitària de desenvolupament rural que conté 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), que dins l’Eix 1 (Augment de la competitivitat del sector agrícola i
forestal) contempla la mesura per a la cooperació per al desenvolupament de
nous productes, processos i tecnologies, en el sector agrari i alimentari, 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.
El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat pel Comitè de Desenvolupament Rural de la Comissió
Europea de 23 de maig de 2008 i ratificat per la Decisió de la Comissió C (2008)
3833 de 16 de juliol, contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari, a l’empara del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de
setembre de 2005, relatiu a les ajudes al desenvolupament rural a través del Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del 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.
Per a l’aplicació a les Illes Balears de les actuacions definides a la normativa comunitària, en data 20 de desembre de 2007 es va publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 188 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. L’article 2
d’aquesta Ordre de 18 de desembre de 2007 assenyala que, entre d’altres, seran
objecte d’ajuda les activitats relatives a la cooperació per al desenvolupament
de nous productes, processos i tecnologies, mesura 1.2.4.
L’objectiu prioritari d’aquesta mesura és contribuir per tal que el sector
agrari i agroalimentari balear aprofiti les oportunitats de mercat mitjançant
accions innovadores. L’àmbit de les accions comprèn tant el cicle de producció
com els de transformació, industrialització i comercialització. Les empreses de
transformació i les agrupacions o associacions de productors podrien millorar
els seus resultats si introduïssin nous productes i/o processos i, especialment, si
descobrissin i aprofitessin noves fortaleses intrínseques al fet insular en els distints nivells que es donen a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Amb
aquestes ajudes es pretén afavorir la realització de projectes d’innovació,
fomentant la cooperació entre productors, artesans, indústries agroalimentàries
i/o entitats que realitzin projectes d’investigació i desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies.
El Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre
de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de
minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, introdueix una
norma de minimis que fixa el límit total de l’ajuda per empresa, a efectes de considerar inaplicable l’apartat primer de l’article 87 del Tractat CE. Així mateix,
el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006,
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis, fixa
una altra norma de minimis per a les empreses incloses en altres sectors no dedicats a la producció primària ni a la transformació o comercialització dels productes agrícoles.
Per altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu 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, de
les mesures de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajudes prevists per la
normativa de la Unió Europea.
Així mateix, 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 agrícola i pesquer per part del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l’article 1 que el FOGAIBA
assumeix 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.
Mitjançant el Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes
Balears (BOIB núm. 84, de 5 de juny de 2010) queda extingida la Conselleria
d’Agricultura i Pesca del Govern Balear, i totes les seves direccions generals i
entitats adscrites o integrades passen a estar adscrites o integrades a la
Conselleria de Presidència.

