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i Formació de 20 de març de 2002, per la qual s’estableixen i regulen els ajuts i
subvencions públics destinats al foment de la integració laboral de discapacitats
en centres especials d’ocupació i treball autònom (BOIB núm. 45 de 13 d’abril
de 2002) i per Resolució del mateix conseller de 24 de març de 2003, per la qual
s’aprova la convocatòria d’ajuts destinats a fomentar la integració laboral de
discapacitats en centres especials d’ocupació i treball autònom (BOIB núm. 49
ext. de 9 d’abril), que s’hagin presentat en el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears i que no s’hagin abonat amb càrrec als crèdits pressupostaris prevists en
aquelles convocatòries.”

29-06-2004

Així mateix, en la resolució de concessió de subvencions a entitats sense
ànim de lucre s’ha de fer constar el cofinançament del Fons Social Europeu en
un 40%, d’acord amb el Programa operatiu 2000ES053PO313, “Foment de
l’Ocupació de l’Objectiu 3”».
SEGON. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, la qual començarà a vigir l’endemà d’haver-s’hi publicat.
Palma, 11 de juny de 2004
El conseller de Treball i Formació
Critobal Huguet Sintes

Ha de dir
“Igualment, es podran tramitar de conformitat amb el paràgraf primer de
l’article 2.4 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 12 de febrer de
2003, per la qual s’estableixen les bases per concedir els ajuts regulats en aquesta resolució, i amb càrrec als crèdits pressupostaris establerts en aquesta, les
sol·licituds de subvencions per costs salarials corresponents a accions subvencionables iniciades o realitzades en els terminis prevists en les convocatòries
efectuades per Ordre del conseller de Treball i Formació de 20 de març de 2002,
per la qual s’estableixen i regulen els ajuts i subvencions públics destinats al
foment de la integració laboral de discapacitats en centres especials d’ocupació
i treball autònom (BOIB núm. 45 de 13 d’abril de 2002) i per Resolució del
mateix conseller de 24 de març de 2003, per la qual s’aprova la convocatòria
d’ajuts destinats a fomentar la integració laboral de discapacitats en centres
especials d’ocupació i treball autònom (BOIB núm. 49 ext. de 9 d’abril), que es
presentin en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i que no s’hagin abonat
amb càrrec als crèdits pressupostaris prevists en aquelles convocatòries.”
Palma, 15 de juny de 2004
El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes

—o—
Num. 11728
Resolució del conseller de Treball i Formació d’11 de juny de
2004, per la qual es modifica la Resolució del conseller de
Treball i Formació de 9 de març de 2004, per la qual s’obre la
convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, en
l’àmbit de la col·laboració amb òrgans de l’Administració general de l’Estat i els seus organismes autònoms amb seu a les Illes
Balears, amb òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms, de la
Universitat de les Illes Balears, entitats i institucions sense finalitat lucrativa, en l’àmbit territorial de les Illes Balears que contracten treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social (BOIB núm. 41, de 20 de març).
Mitjançant Resolució del conseller de Treball i Formació de 9 de març de
2004 (BOIB núm. 41, de 20 de març), es va obrir la convocatòria per concedir
subvencions en l’àmbit de la col·laboració amb òrgans de l’Administració general de l’Estat i els seus organismes autònoms amb seu a les Illes Balears, amb
òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els
seus organismes autònoms, de la Universitat de les Illes Balears, entitats i institucions sense finalitat lucrativa, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, que
contracten treballadors desocupats per realitzar obres i serveis d’interès general
i social.
El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha informat de les noves actuacions
cofinançades pel Fons Social Europeu a partir del dia 17 de maig, en les quals
inclou, en el marc del Programa Operatiu 2000ES053PO313, «Foment de
l’Ocupació de l’Objectiu 3», les subvencions a entitats sense ànim de lucre que
contractin treballadors desocupats per realitzar obres i serveis d’interès general
i social, regulades per l’Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de
19 de desembre de 1997.
Atès l’exposat i tenint en compte que en la resolució de convocatòria no
es feia constar el cofinançament pel Fons Social Europeu d’aquestes accions, és
necessari modificar-la.
Per tot això,
Resolc
PRIMER. Modificar el punt quart de l’apartat desè, afegint-hi un nou
paràgraf, que queda redactat de la manera següent:
«4. El director del SOIB, en el marc de les disponibilitats pressupostàries,
i en el termini màxim de tres mesos, ha de dictar resolució d’aprovació o de
denegació degudament motivada, a la persona interessada, així com, d’acord
amb l’article 8.2 de l’Ordre Ministerial, hi han de constar els elements següents:
- Relació de les obres o serveis aprovats.
- Denominació del projecte global.
- Temps de realització.
- Quantia de la subvenció.
- Categoria professional, grups o nivell professional dels treballadors per
contractar, així com la modalitat contractual que es pretengui utilitzar.
- Localització geogràfica de la realització de l’obra o del servei.

—o—
Num. 11821
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de 17
de juny de 2004, mitjançant la qual es fa públic el conveni
col·lectiu laboral del sector d’Exhibició Cinematogràfica
Ref.: TA 199/20 (L. 2)
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Codi del conveni: 0700165.La representació legal empresarial i la dels treballadors:
-Associació patronal d’empreses d’exhibició cinematogràfica, i
-CCOO,
han subscrit el seu Conveni Col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord
amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22
de maig, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);
R E S O L C:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió negociadora.
2.- Publicar aquesta resolució, i el conveni esmentat, al BOIB.
Palma, 17 de juny de 2004
La directora general de Treball i Salut Laboral.
Margalida G. Pizà Ginard
(Veure el texte del conveni col·lectiu provincial de exhibició cinematogràfica
de Balears, any 2004)

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 11731
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de juny de
2004, per la qual es convoquen, per a l’any 2004, ajudes per a la
millora de la transformació i comercialització de la mel a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el
Programa nacional apícola de 2004
El Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, estableix la
regulació d’un règim d’ajudes per al foment d’aquelles activitats destinades a
millorar la producció i comercialització de la mel.
Aquest Reial decret es dictà com a conseqüència de l’aplicació del
Reglament (CE)1221/1997 del Consell, de 25 de juny, pel qual s’estableixen les
normes generals d’aplicació de les mesures destinades a millorar la producció i
comercialització de la mel i el Reglament 2300/1997, de la Comissió, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació de l’anterior; i en els que es preveu el
cofinançament comunitari de fins a un 50 per 100 de les despeses originades per
les accions previstes en el Programa nacional anual de les mesures d’ajuda a l’apicultura. Aquests programes, elaborats en col·laboració amb les organitzacions
representatives i les cooperatives del sector apícola, són aprovats anualment
mitjançant decisió de la Comissió.
En el Reial decret 519/1999, de 26 de març, s’estableix que el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de contribuir al finançament del sistema
mitjançant un règim d’ajudes fins a un màxim del 25 per 100 del cost total de
les mesures a realitzar i sempre dins les disposicions pressupostàries.
El dia 20/08/2003, la Comissió va aprovar la Decisió per la qual s’aprova
el programa de millora de la producció i la comercialització de la mel presentat
per Espanya, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/1997, del Consell.
El 31 de març de 2004, el director general de Ramaderia del Ministeri
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d’Agricultura, Pesca i Alimentació va trametre al director general d’Agricultura
del Govern de les Illes Balears la planificació pressupostària definitiva per a l’exercici 2004 del Pla nacional apícola, d’acord amb les dades facilitades per les
comunitats autònomes i seguint els criteris analitzats en el transcurs de la reunió del 17 de desembre de 2003, on s’estableixen els imports corresponents a les
Illes Balears.
D’altra banda, el 28 d’abril de 2004 ha entrat en vigor el Reglament (CE)
797/2004, del Consell, de 26 d’abril de 2004, relatiu a les mesures destinades a
millorar les condicions de producció i comercialització dels productes de l’apicultura, el qual deroga i substitueix el Reglament (CE) 1221/1997, del Consell.
Per tot això i per tal de procedir a la convocatòria, per a l’any 2004, de les
ajudes per a la millora de la transformació i comercialització de la mel a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en ús de les atribucions que
tenc conferides, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució té per objecte la convocatòria, per a l’any 2004, de les
ajudes per a la millora de la transformació i comercialització de la mel a l’àmbit de les Illes Balears, d’acord amb el Programa nacional apícola de 2004
aprovat per la Decisió de la Comissió de 20 d’agost de 2003, a l’empara de l’establert en el Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim
d’ajudes a la apicultura en el marc dels programes nacionals anuals (BOE núm.
74, del 27-03-1999)
Segon
Beneficiaris
Poden optar a les mesures d’ajuda previstes en l’apartat tercer d’aquesta
Resolució aquells beneficiaris que compleixin els requisits següents:
1. Les persones físiques o jurídiques titulars d’una explotació apícola
que figurin inscrites en el Registre d’explotacions ramaderes o en el Registre
apícola de la Direcció General d’Agricultura, amb anterioritat a l’1 de gener de
2004.
2. Les cooperatives apícoles i organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia, integrades en la seva majoria per apicultors que compleixin els requisits establerts en el punt anterior.
3. Per a les mesures d’ajuda previstes en l’epígraf d) de l’apartat tercer,
els beneficiaris podran ser també els laboratoris que efectuïn o puguin efectuar
anàlisis de les característiques fisicoquímiques de la mel, degudament reconeguts per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Tercer
Activitats i inversions subvencionables
Poden ser objecte d’ajuda, conforme al que disposa la Decisió de la
Comissió de dia 20/08/2003, per la qual s’aprova el Programa de millora de la
producció i la comercialització de la mel presentat per Espanya d’acord amb el
Reglament (CE) núm. 1221/1997, del Consell, aquelles activitats o inversions
destinades a les finalitats següents:
a) Informació i assistència tècnica als apicultors:
- formació d’apicultors
- formació del personal de centres d’envasament
- formació del personal de laboratoris d’organitzacions apícoles
- tècniques apícoles
- divulgació.
b) Lluitar contra la varroasi:
- associacions de defensa sanitària
- costos de tractaments químics
- mètodes de lluita biològica
- millora de les condicions de tractament de les caseres.
c) Racionalitzar la transhumància:
- identificació de les caseres i dels marcs
- inversions en equips (manipulació i transport)
- divulgació de les bones pràctiques de transhumància
- implantació d’una xarxa d'alerta sanitària
- cria de reines autòctones per a la renovació del cens
- condicionaments dels espais
- assegurança per a danys i responsabilitat civil.
d) Anàlisis de la mel:
- creació i suport de laboratoris
- inversions en equips de laboratori
- funcionament de laboratoris
-contractes de serveis d’anàlisi per organitzacions apícoles
- beques de formació.
Quart
Finançament
1. Per a la present convocatòria es destina un import màxim de trentaquatre mil vuit-cents trenta-nou euros (34.839,00 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 20201 G/714B01/77000/00 FF 20202 de l’any 2004, d’acord
amb el Programa nacional apícola aprovat el dia 20/08/2003 per la Comissió
Europea.
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2. Les ajudes objecte de la present convocatòria seran cofinançades en
un 50% per part del FEOGA, un 25% per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació i l'altre 25 % per part de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Cinquè
Intensitat i límit màxim de les ajudes
1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes no es farà mitjançant el
procediment de concurs; en conseqüència, seran seleccionats tots els beneficiaris sol·licitants que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria i acompanyin a la seva sol·licitud la documentació adient.
2. La intensitat i el límit de les ajudes no poden superar els percentatges establerts a continuació sobre el pressupost i la despesa aprovada:
a) Per a les actuacions i inversions previstes en els epígrafs a) i b) de
l’apartat tercer, la subvenció serà de fins al 90 per cent de la inversió realitzada.
b) Per a les actuacions i inversions previstes en l’epígraf c) de l’apartat
tercer, una ajuda de fins al 70 per cent.
c) Per a les actuacions i inversions previstes en l’epígraf d) de l’apartat
tercer, la subvenció serà fins al 80 per cent de les despeses.
3. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin l’import
màxim que es destina a la present convocatòria, es reduiran totes i cada una d’aquestes en el mateix percentatge unitari resultant de l’ajust pressupostari.
Sisè
Sol·licituds i documentació a presentar
Les sol·licituds de l’ajuda, que s’han de realitzar mitjançant una instància
normalitzada, segons els models de l’annex I, adreçada a la Direcció General
d’Agricultura, es podran presentar en els registres d’entrada de la Conselleria o
en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú, juntament amb la documentació següent:
a) En el cas de persones físiques o jurídiques titulars d’una explotació
apícola:
Fotocòpia del DNI o NIF, si pertoca.
Fotocòpia de la cartilla ramadera actualitzada.
Document de notificació del compte corrent per a transferències
(imprès TG002), degudament emplenat, o document acreditatiu de la titularitat
del compte bancari, si n’és el cas.
Breu memòria sobre l’activitat a desenvolupar i les inversions previstes, amb els pressuposts o factures proforma d’aquestes inversions.
b) En el cas de cooperatives apícoles i organitzacions representatives:
Fotocòpia del CIF de l’entitat .
Fotocòpia del DNI del representant de l’entitat que sol·licita l’ajuda
i que firma la sol·licitud.
Relació detallada dels membres de l’entitat, agrupació o associació,
amb especificació del CIF/NIF i codi de la cartilla ramadera o Registre apícola
i cens de caseres de cada membre.
Document de notificació del compte corrent per a transferències
(imprès TG002), degudament emplenat, o document acreditatiu de la titularitat
del compte bancari, si n’és el cas.
Memòria sobre l’activitat a desenvolupar i les inversions previstes,
amb els pressuposts o factures proforma d’aquestes inversions.
c)
-

En el cas de laboratoris:
Fotocòpia del CIF de l’entitat.
Fotocopia del DNI del representant de l’entitat que firma la sol·lici-

tud.
Document de notificació del compte corrent per a transferències
(imprès TG002), degudament emplenat, o document acreditatiu de la titularitat
del compte bancari, si n’és el cas.
Memòria sobre l’activitat a desenvolupar i les inversions previstes,
amb els pressuposts o factures proforma d’aquestes inversions.
En el cas de sol·licitar ajuda per a la contractació de serveis d’anàlisis de laboratori per agrupacions d’apicultors, ha de presentar contracte signat
en el qual s’especifiquin els compromisos assumits amb la indicació del tipus
d’anàlisi sol·licitat i el cost.
Setè
Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies comptadors
des de l'endemà d'haver-se publicat la present Resolució.
Vuitè
Compromisos que adquireixen els sol·licitants i els beneficiaris
1. Els sol·licitants es comprometen a acreditar davant la Conselleria
d’Agricultura i Pesca el compliment dels requisits i les condicions que s’exigeixen per a la concessió de les ajudes.
2. Els beneficiaris es comprometen a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control que procedeixin de l’Administració del Govern de les
Illes Balears, de l’Estat i de la Unió Europea, Sindicatura de Comptes o altres
òrgans de control extern, així com a facilitar tota la informació que els sigui
requerida per aquests, en relació amb les ajudes concedides.
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Dades del sol·licitant

3. Estar al corrent, amb anterioritat al pagament de l'ajuda, de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
El règim jurídic aplicable per l'incompliment de les obligacions esmentades serà el previst en la normativa vigent i comprendrà des del reintegrament de
l'ajuda i el pagament d'interessos de demora fins a la imposició de les sancions
corresponents.
Novè
Concurrència amb altres ajudes
L’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc
a la modificació de la resolució de concessió.

Nom ..........................................................………………...................
DNI/NIF ..............................................
Carrer ...........................................................………………......
Número .................................
Localitat ..................................................……........
Municipi …………..................................
CP ........................ Telèfon ..............................
En cas de persona jurídica:
Nom del representant ................................................................................
DNI ..............................................
Documentació que acompanya aquesta instància (marcar amb una x):

Desè
Forma de concedir les ajudes
1. El Servei de Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura analitzarà les sol·licituds i la documentació presentada i comprovarà que l’activitat o
adquisició a subvencionar s’ajusta al Programa nacional anual, d’acord amb el
que disposa aquesta Resolució. En el supòsit que les sol·licituds no compleixin
els requisits o no incorporin els documents adients, el Servei de Ramaderia
requerirà l’interessat perquè en el termini de deu dies esmeni la mancança o
incorpori els documents exigibles, amb la indicació que si no ho fa se'l tindrà
per desistit de la seva petició amb els efectes prevists en l’article 42.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

( ) Fotocòpia del DNI/NIF.
( ) Fotocòpia de la cartilla ramadera actualitzada.
( ) Si n’és el cas, document TG002 de les dades bancàries per a transferències, o bé document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
( ) Memòria de les activitats a realitzar amb la descripció de les inversions previstes.
( ) Pressuposts o factures proforma.
( ) Fotocòpia del DNI del representant, si cal.
______________________,_____ d’ __________________de ______

2. Una vegada verificat el compliment de tots els requisits, la cap del
Servei de Ramaderia formularà la corresponent proposta de resolució.

Signatura

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment de concessió de les
ajudes objecte de la present Resolució és el director general d’Agricultura.

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA

4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes
a partir de la data en què sigui presentada tota la documentació exigida.
5. Contra la Resolució podrà interposar-se recurs d’alçada davant la
consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d'haver-se notificat.

SOL·LICITUD D’AJUDA A L’APICULTURA D’ACORD AMB ELS
PROGRAMES NACIONALS APÍCOLES
(RD 519/1999, de 26 de març)
Instància per a cooperatives apícoles o organitzacions representatives

Onzè
Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat i de l’aplicació de l’ajuda
1. El termini per realitzar i justificar les actuacions subvencionables
finalitzarà el 15 de setembre de 2004.
2. En el termini establert en el punt anterior s’ha de presentar la sol·licitud de pagament en els registres d’entrada de la Conselleria o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, acompanyada de la documentació següent:
factures de les despeses efectuades
declaració de totes les ajudes sol·licitades i/o obtingudes de les administracions locals autonòmica, estatal o europea per a l’execució de les activitats
sol·licitades.
Dotzè
Forma i règim de pagament
1. L’import de les ajudes es pagarà al beneficiari, una vegada justificada l’ajuda atorgada, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior.
2. Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària al
compte que el beneficiari hagi indicat.

Dades de l’entitat sol·licitant
Nom de la raó social ..................………………..................................
NIF .......................................................
Carrer ...........................................................……………….....
Número ..................................
Localitat ...........................................................
Municipi .………………................................
CP ................................................ Telèfon ………...............................
Nom del representant ...........................................................................
DNI .............................................
Documentació que acompanya aquesta instància (marcar amb una x):
( ) Fotocòpia del CIF de l’entitat.
( ) Fotocòpia del DNI del representant.
( ) Relació detallada dels membres de l’entitat amb el seu CIF/NIF i
núm. de cartilla ramadera i cens de caseres de cada membre.
( ) Si n’és el cas, document TG002 de dades bancàries per transferències, o bé document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
( ) Memòria de les activitats a realitzar amb descripció de les inversions
previstes.
( ) Pressuposts o factures proforma.

Tretzè
Publicació
______________________,_____ de __________________de ______
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Signatura

Palma, 21 de juny de 2004
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
ANNEX I
SOL·LICITUD D’AJUDA A L’APICULTURA D’ACORD AMB ELS
PROGRAMES NACIONALS APÍCOLES

IL·LM. SR. DIRECTOR. GENERAL D’AGRICULTURA
SOL·LICITUD D’AJUDA A L’APICULTURA D’ACORD AMB ELS
PROGRAMES NACIONALS APÍCOLES
(RD 519/1999, de 26 de març)
Instància per a laboratoris

(RD 519/1999, de 26 de març)
Instància per a les persones físiques o jurídiques titulars d’una explotació
apícola

Dades del laboratori sol·licitant
Nom de la raó social ..................……………….......................................
NIF .......................................................
Carrer ..........................................................………………......

BOIB

Num. 91

Número ..................................
Localitat ...........................................................
Municipi ................................
C P .….......................................…………………………......
Telèfon .....................................
Nom del representant .................................................................................
DNI .............................................
Documentació que acompanya aquesta instància (marcar amb una x):
( ) Fotocòpia del CIF de l’entitat.
( ) Fotocòpia del DNI del representant.
( ) Si n’és el cas, document TG002 de dades bancàries per a transferències, o bé document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
( ) Memòria de les activitats a realitzar amb la descripció de les inversions previstes.
( ) Pressuposts o factures proforma.
( ) Contracte amb les agrupacions d’apicultors, amb el tipus d’anàlisi i
pressupost.
______________________,_____ de __________________de ______
Signatura
IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA

SOLICITUD DE PAGAMENT D’AJUDA A L’APICULTURA D’ACORD AMB ELS PROGRAMES NACIONALS APÍCOLES
Dades del sol·licitant
Nom de titular/ Raó social .....................................................................
NIF/DNI .......................................................
Carrer ..............................................………………..................
Número ..................................
Localitat ..............................................………………...........
Municipi ................................
C P ...…………...........................................
Telèfon .....................................
Nom del representant ...............................................................................
DNI .............................................
Documentació que acompanya aquesta instància (marcar amb una x):
( ) Factures de les despeses efectuades.
( ) Declaració de totes les ajudes sol·licitades i/o obtingudes de les
administracions locals autonòmica, estatal o europea per a l’execució de les
activitats sol·licitades.
______________________,_____ de __________________de ______
Signatura
IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 11546
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de dia 25 de
maig de 2004 per la qual es reconeix l’Escola Balear
d’Educadors de Temps Lliure.
Després de considerar el que s’estableix al Decret 16/1984, de 23 de
febrer, sobre reconeixement d’Escoles d’Educadors de Temps Lliure, i la resta
de normativa que el desenvolupa.
Atesa la sol·licitud presentada pel senyor Francisco Javier Fernández
Hernández, en representació de la Fundació Xafer, amb la correcta documentació que s’ha aportat.
Per això i vista la proposta del Director general de Joventut, dict la
següent
RESOLUCIÓ
1.Acceptar la petició formulada pel senyor Francisco Javier Fernández
Hernández, en representació de la Fundació Xafer.
2.Reconèixer l’Escola Balear d’Educadors de Temps Lliure.

29-06-2004

23

Maria Rosa Puig Oliver
Consellera de Presidència i Esports
Palma, 25 de maig de 2004

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 11864
Anunci d’adjudicació contracte de subministrament de 10.000
resmilles de paper pel Butlletí Oficial de les Illes Balears
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Relaciones Institucionals
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c) Número de expedient: 756/04
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de 10.000 resmilles de paper
pel Butlletí Oficial de les Illes Balears
b) Lot:
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
BOIB núm. 58 de data 27 d’abril de 2004
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Forma: Concurs
c) Procediment: Obert
4. Pressupost base de licitació:
Import total: Cent trenta-vuit mil cinc cents euros (138.500)
5. Adjudicació.
a) Data: 3 de juny de 2004
b) Contractista: De Salabert e hijos SA, amb CIF A07449218
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: Cent vint-i-un mil cinc-cents euros (121.500)
Palma, 18 de juny de 2004
La secretària general
Jane King Gràcia

—o—
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 11866
Notificació de resolució de recurs d’alçada interposat contra
resolució sancionadora per infracció a la normativa en matèria
de transports terrestres.
Recurrent:
CONCEPCIÓN VILLALONGA TRUJILLO
EN REPRESENTACIÓ D’AUTOCARES MANACOR, S.A.
Adreça:Plaça Espanya, 4-2-2.
07002-Palma
Número d’expedient: 1305/00
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució del
recurs d’alçada recaiguda a l’expedient abans indicat, es procedeix a la seva
notificació d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/92 de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
es fa constar que:
En data 13 de febrer de 2004, la consellera d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports ha dictat la següent resolució:
“ Primer.- Desestimar el recurs d’alçada interposat en data 2/11/2001 per
la Sra. Concepción Villalonga Trujillo, en representació de “Autocares Manacor,
S.A.”, contra la resolució del director general d’Obres Públiques i Transports de
data 20/09/2001, dictada a l’expedient sancionador 1305/00, que l’imposà una
sanció de multa de 50.000 pta., (300,51 euros) pel fet primer i 50.000 pta., pel
fet segon per la comissió d’una infracció consistent en: “Fet primer:
Incompliment de les condicions essencials de la concessió per haver-se suprimit
dia 14/10/2000 l’expedició amb origen a Randa i destí final a Ca’n Pastilla fixada en la concessió.
Fet segon: Incompliment de les condicions essencials de la concessió per
haver-se suprimit dia 14/10/2000 el tram entre S’Arenal (Aquacity) i Cura en
l’expedició amb origen a Ca’n Pastilla i destí final a Cura fixada en la concessió. S’adjunta còpia de l’informe 258/00 del servei d’inspecció”; fets que suposen una infracció de l’article 75 de la Llei 16/1987, de 30/07 d’ordenació dels
transports terrestres (LOTT) i 76 del RD 1211/90, de 28/09, pel qual s’aprova el

