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B) EM COMPROMET A:
- Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita
l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
- Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat consideri necessaris per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries
per a la concessió de les ajudes.
C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
( ) Fotocòpia compulsada del CIF de l’organització sol·licitant.
( ) Fotocòpia compulsada del DNI de la persona representant legal de l’organització, o
de la persona autoritzada per l’òrgan competent d’acord amb els estatuts de l’organització.
( ) Fotocòpia compulsada dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent.
( ) Document que acrediti la representació en virtut de la qual es signa la sol·licitud.
( ) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
( ) Projecte del pla d’actuació que s’ha de dur a terme, en què s’ha d’especificar:
Accions que s’han d’efectuar.
-Previsió del nombre de contractes que s’han de gestionar..
(
Documentació justificativa del compliment dels requisits de l’annex I del
Reglament (CE) núm. 70/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses:
( ) Declaració responsable de l’òrgan de direcció de l’entitat sol·licitant,
( ) Darrer document TC 2 de la Seguretat Social presentat o, en el seu cas, una certificació negativa de la Seguretat Social que confirmi que no té treballadors contractats
( ) Darrers comptes anuals aprovats.
La documentació no presentada està vigent i ja s’ha aportat a l’exp.________ de 200__ de
la línia d’ajudes_____________________________________
D) SOL·LICIT:
Que em sigui concedida l’ajuda convocada per al foment de la contractació de treballadors immigrants, per la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), per a l’any 2008, per un import de:
(contractes a tramitar ) __________ x 90,00 €/u = __________ €
_________________, _____ d _______________________ de ______
Signatura
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Num. 16264
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca, d’1 de setembre
de 2008, per la qual s’autoritza la comercialització de
l’Ensaïmada de Mallorca envasada en atmosfera modificada
L’article 22.2 del Decret 41/2003, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Ensaïmada de Mallorca (en
endavant, IGPEM), faculta el Consell Regulador per aprovar les condicions
d’envasament o embalatge de les ensaïmades emparades per la Indicació esmentada.
L’article 14 del Reglament disposa que el Consell Regulador, amb els
informes tècnics i sanitaris previs convenients, pot sol·licitar a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca que s’autoritzin nous sistemes de presentació o envasament de les ensaïmades.
El 28 de juliol de 2008 el Ple del Consell Regulador de la IGPEM va acordar aprovar la comercialització de l’Ensaïmada de Mallorca fent ús de la tècnica d’envasament en atmosfera modificada.
El Consell Regulador de la IGPEM ha justificat l’oportunitat d’autoritzar
aquest sistema (atmosfera modificada) amb un informe elaborat per la
Universitat de les Illes Balears, i ha elaborat una especificació per al control de
les característiques productives i sensorials d’aquestes ensaïmades, amb la finalitat de validar-ne el sistema de conservació.
En la tramitació del procediment s’han complit els tràmits previstos en el
Decret 41/2003, de 25 d’abril; en concret, els articles 5 i 14, i l’acord del Ple
s’ha elevat a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General d’Agricultura, dict la
següent
Resolució
1. Autoritzar la comercialització de l’Ensaïmada de Mallorca en envasament d’atmosfera modificada, d’acord amb les condicions aprovades per l’acord
del Ple del Consell Regulador de 28 de juliol de 2008, que figura a continuació:
Acord del Ple del Consell Regulador de la IGP Ensaïmada de Mallorca
Primer. Autoritzar la comercialització d’Ensaïmada de Mallorca envasada
en atmosfera modificada (EAM) en les condicions descrites.

Nom:
DNI:
SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA
ANNEX II
NÚM. D’EXPEDIENT:
LÍNIA D’AJUDA:

Foment de la contractació de treballadors
immigrants en el sector agrari
__________________________________, amb DNI núm. _____________, en representació de _________________________________________, amb CIF núm.
_____________
COMUNIC que s’han gestionat els següents contractes.
PRESENT:
A)- MEMÒRIA D’ACTUACIÓ
- Memòria de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Llistat informàtic dels contractes gestionats.
- Justificació dels contractes gestionats que consistirà en còpia dels contractes; acompanyat d’una declaració de l’empresari en la qual es faci constar que la contractació ha estat
gestionada, directament o indirectament, per l’organització professional agrària beneficiària, o còpia de la documentació oficial que acrediti aquest fet.
- Qualsevol documentació acceptada per acreditar els extrems b), c) i d) del punt 2 de l’apartat quart de la convocatòria.
B).- MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA
Nombre de contractes
Nombre de contractes
Subvencionats
realitzats
__________
__________
x 90,00€/contracte
Quantia de l’ajuda
___________
C).- Si n’és el cas, relació detallada d’altres ajudes rebudes per a l’activitat subvencionada:
Entitat
Quantia (€)
_______________________
---------------------------------I per això,
SOL·LICIT el pagament de l’ajuda corresponent.
…………………., ….. de/d’ ………………………. de ……..
Signat:
SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

—o—

Segon. Únicament es podrà comercialitzar Ensaïmada de Mallorca en
atmosfera modificada (EAM) quan l’ensaïmada hagi estat elaborada d’acord
amb el capítol II del Reglament de la IGP, reuneixi les característiques fisicoquímiques i organolèptiques establertes a l’article 13, i la seva comercialització
es faci d’acord amb el que especifica l’article 14 de l’esmentat Reglament.
Tercer. Les empreses interessades a comercialitzar Ensaïmada de
Mallorca envasada en atmosfera modificada han de sol·licitar-ho al Consell
Regulador i presentar-hi una memòria tècnica, segons l’especificació del
Consell Regulador sobre l’EAM, com també complir les condicions fixades a
l’annex.
Quart. El Consell Regulador, en el seu sistema de qualitat, ha d’establir el
procediment que s’ha de seguir per avaluar les condicions exigibles als elaboradors autoritzats per a envasar Ensaïmada de Mallorca en atmosfera modificada
i al producte emparat i envasat amb aquesta tècnica.
Annex
Condicions per a l’envasament d’Ensaïmada de Mallorca en atmosfera
modificada (EAM):
Mescla
de gasos

Característiques tècniques
del film d’envasament

Bossa apta per a ús alimentari
40% de CO2 d’un material amb les propietats
i 60 % de N2 de barrera següents:
Permeabilitat màxima a l’O2, a 23ºC
i 0% HR: 50 cm3/m2/ bar/24 h
Permeabilitat màxima al vapor
d’aigua a 23ºC i 85%
HR: 2,6 g/m2/ bar/24 h

Vida útil màxima des
de la data d’elaboració
A temperatura ambient:
10 dies per a l’Ensaïmada
de Mallorca
25 dies per a l’Ensaïmada
de Mallorca de cabell d’àngel
A 5 ºC:
14 dies per a l’Ensaïmada
de Mallorca.
28 dies per a l’Ensaïmada de
Mallorca de cabell d’àngel

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
trametre-la al Consell Regulador de la IGPEM.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició davant la consellera d’Agricultura i Pesca en
el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
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les Illes Balears, o bé, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera
Palma, 1 de setembre de 2008

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 16233
Resolució de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Dureta
–Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fa pública
la declaració de NO ADJUDICAT el procediment negociat
DPNSU 2008/22508 per la adquisició d’una estació de treball
d’anestèsia per l’Hospital Universitari Son Dureta.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: Hospital Universitari Son Dureta
c) Número d’expedient: DPNSU 2008/22508
2. Objecte del contracte:
a)Tipus de contracte: subministraments
b)Descripció de l’objecte: una estació de treball d’anestèsia
c)Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
no publicat
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat
c) Forma:
4. Import de licitació
pressupost base: 36.000,00 euros
5. Resolució de NO ADJUDICACIÓ.
a) Data: 21 agost 2008
b) Contractista:
c) Nacionalitat:
d) Import adjudicació:
6. Observacions:
Palma 25 / agost / 2008

09-09-2008

del present anunci, per a formular al·legacions i proposar les proves que considerin convenients.
Els expedients es troben a la seva disposició a la Conselleria de Medi
Ambient, situada a Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 27, 1º de Palma de
Mallorca, de 9 a 14 hores. Així mateix, podran reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiva la sanció corresponent, a través del imprès normalitzat (Model
046) que li serà facilitat a dita Conselleria, posant així fi al procediment administratiu sancionador. En cas de no efectuar al·legacions ni reconèixer la seva
responsabilitat dins el termini legalment establert, la Iniciació podrà ser considerada Proposta de Resolució de l’expedient.
Núm. Exp.: EN 82/07
Expedientat: Joan Llompart Pascual
Article i norma infringida: Art. 50, 51) Llei 5/05, de 26 de maig
Sanció: Per determinar
Palma, 25 d’agost de 2008
El director general de Biodiversitat
Miquel Ferrà Jaume

—o—
Num. 16319
Notificació de resolucions d’expedients per infracció administrativa en matèria d’espais naturals
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’expedients per infracció administrativa en matèria d’espais naturals i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva recepció
per les persones interessades, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel present anunci, es posa en
coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que la Direcció
General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, ha dictat resolució
d’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria d’espais
naturals, comunicant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que
contra la mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Conseller
de Medi Ambient en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la
publicació del present anunci.
D’acord amb el que disposa l’article 20 del Reglament General de
Recaptació, el termini per efectuar l’ingrés de la sanció serà el següent:
- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació fins el dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
publicació fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Una vegada transcorregut l’anterior termini sense haver fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu
de constrenyiment.
L’abonament de les sancions s’haurà d’efectuar a través de l’imprès normalitzat (DUI) que els serà facilitat a la Direcció General de Biodiversitat de la
Conselleria de Medi Ambient, situada a Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 27, 1,
de Palma de Mallorca, de 9 a 14 hores.
Núm. Exp. Persona expedientada

El Director General de l’Hospital Universitari Son Dureta
Joan Serra Devecchi

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 16318
Notificació de resolució d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància
ambiental
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d’espais naturals i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva recepció per les persones interessades, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel present anunci, es posa en coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que la Direcció General de Biodiversitat d’aquesta Conselleria ha dictat
resolució d’inici d’Expedient Sancionador per presumpta infracció comesa en
matèria de conservació d’espais de rellevància ambiental (Llei 5/05), comunicant-los que de conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per la
Administració de la Comunitat Autònoma en l’Exercici de la Potestat
Sancionadora, Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17/02/94),
disposen de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació

EN-091/07 Esther Etxeberria
Sastre
EN-094/07 María Gloria Gimeno
Domenech
EN-143/07 Olivia Blin Camille
Astrid
EN-146/07 Vanesa López Jiménez
EN-159/07 Orlando Martín Magret

Article i norma infringida

Sanció
euros

Art. 50.1.g) Llei 5/2005, de 26 de maig

100

Art. 50.1.g) Llei 5/2005, de 26 de maig

100

Art. 50.1.g) Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.1.g) Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50 Llei 5/2005, de 26 de maig

100
100
250

Palma, 26 d’agost de 2008
El director general de Biodiversitat
Miquel Ferrà Jaume

—o—
Num. 16321
Notificació de resolucions d’inici d’expedients per infracció
administrativa en matèria d’espais naturals
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’inici d’expedients per infracció administrativa en matèria d’espais naturals i atès que no hi ha constància en els mateixos de la seva
recepció per les persones interessades, d’acord amb el que disposa l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel present anunci, es posa en

