
2. La resolució dels expedients, l’ha de dictar el vicepresident del
FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, sobre la base de
l’informe previ del Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat en el qual s’acreditarà, en
cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.

3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de
tres mesos comptadors des de la presentació de la sol·licitud i s’ha de notificar
individualment als interessats. Transcorregut aquest termini sense notificar-se
resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.

4. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant
la consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Novè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris les que s’estableixen a l’article 11

de text refós de la Llei de subvencions i a l’article 15 de l’Ordre de la conselle-
ra d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, així com les següents:

a) Complir amb les condicions indicades en el ‘Manual de condicions i
exigències mínimes mediambientals i en matèria de benestar animal per a les
explotacions porcines de les Illes Balears’, que aprovi la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

b) Compliment de la normativa vigent en matèria d’identificació ani-
mal.

c) Mantenir l’activitat ramadera durant un període mínim de cinc anys,
així com les inversions objecte de l’ajuda.

d) Registrar la maquinària adquirida amb aquestes ajudes en el Registre
de maquinària agrícola de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

2. El règim jurídic aplicable per l’incompliment d’aquestes obligacions
és el que es preveu en el text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del
reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposi-
ció de les sancions corresponents.

Desè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per a justificar l’execució de les inversions i les despeses,

objecte d’ajuda serà de sis mesos a comptar des de la notificació de la resolució
de concessió. Per raons degudament justificades, que s’hauran de valorar per
l’òrgan competent, es podrà ampliar fins a sis mesos més, prèvia petició del
beneficiari abans del venciment d’aquest termini.

2. Dins del termini que s’indica a l’apartat anterior, el beneficiari haurà
de comunicar la finalització de la inversió objecte d’ajuda, acompanyada de la
corresponent justificació de les despeses, aquesta darrera, en cas de procedir.

3. La justificació de les despeses de la inversió es farà mitjançant l’a-
plicació dels mòduls prevists a l’annex III de la present Resolució i la justifica-
ció de l’execució de les inversions es farà mitjançant la comprovació prèvia del
Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat.

4. No obstant això, en cas d’adquisició de maquinària, d’altres equipa-
ments i de realització de les inversions previstes al punt 1 o) de l’apartat quart
s’haurà de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu correspo-
nent, d’acord amb el model de l’annex II, i ha d’incloure els documents
següents:

a) Memòria de les activitats realitzades
b) Relació dels justificants imputats
c) Documentació justificativa de les despeses realitzades: factures.
En el cas de realització de les inversions previstes al punt 1 o) de l’apar-

tat quart, s’haurà d’aportar, també, certificat de l’autor de l’estudi tècnic de la
realització total de les inversions previstes i l’adequació de l’explotació al
‘Manual de condicions i exigències mínimes mediambientals i en matèria de
benestar animal per a les explotacions porcines de les Illes Balears’.

5. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant
transferència bancària, una vegada que hagi justificat el compliment de la fina-
litat i l’aplicació de la subvenció, amb l’autorització prèvia del director gerent
del FOGAIBA. El fet de no presentar la documentació justificativa en el termi-
ni i en els termes establerts, així com la no realització de la totalitat de la inver-
sió objecte d’ajuda,  suposa un incompliment al qual és aplicable el que s’esta-
bleix en el punt 2 de l’apartat novè d’aquesta Resolució.

No obstant això, quan es realitzi al menys un 75% de les inversions objec-
te d’ajudes, i a valoració del Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat, s’estimi que
s’han aconseguit els objectius previstos amb l’ajuda concedida, es podrà abonar

l’ajuda, en proporció a allò que estigui justificat.

6. A petició del beneficiari, es podrà fer un pagament parcial, amb la
justificació prèvia de les despeses efectivament realitzades per un mínim del
50% del cost de la inversió objecte d’ajuda, en els termes que s’estableixen en
els punts 2 i 3 d’aquest apartat, sempre que el termini de justificació sigui
ampliat fins a sis mesos més, respecte a allò previst inicialment.

Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n derivin no
eximeixen el beneficiari de l’ajuda de l’obligació de justificar la realització
completa i el cost total de l’activitat subvencionada.

Onzè
Incompatibilitat de les ajudes
Les ajudes objecte de la present convocatòria són incompatibles amb les

ajudes que, per a la mateixa finalitat, pugui percebre la persona beneficiària, de
qualsevol administració pública o d’una altra entitat pública o privada.

Dotzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

Palma, 6 de juny de 2006

La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores

Annex I, II III i IV: versió castellana

— o —

Num. 10720
Resolució de la Consellera d’Agricultura i Pesca de 6 de juny de
2006, per la qual s’aprova el manual de condicions i exigències
mínimes mediambientals i en matèria de benestar animal que
han de reunir les explotacions ramaderes de porquí de les Illes
Balears.

Un dels objectius principals de la Conselleria d’Agricultura i Pesca és
potenciar la millora de les condicions mediambientals, de sanitat i de benestar
animal de les explotacions ramaderes amb la finalitat de, sobretot, obtenir un
sector amb produccions d’alta qualitat i una ramaderia cada vegada més respec-
tuosa amb el medi ambient.

Amb la finalitat de desenvolupar un pla d’actuacions a les explotacions de
porquí per a la seva millora en matèria de medi ambient, higiene i benestar ani-
mal es fa necessari, juntament amb la normativa que ja està en vigor, establir
unes condicions mínimes de millora d’aquestes explotacions. Aquestes condi-
cions ja estan regulades, si bé algunes de les quals requereixen una interpreta-
ció tècnica per a una millor aplicació.

Aquestes prescripcions tindran el caràcter de ‘mínimes’ als efectes del
compliment de la normativa d’ajudes que es puguin percebre en el marc del pla
de millora esmentat i també de cara als mecanismes de control que s’estableixin
per la Conselleria.

Per tot allò, havent-se consultat el sector ramader porquí afectat, i a pro-
posta del director general d’Agricultura, dict la següent

Resolució

Primer
Queda aprovat el manual de condicions i exigències mínimes mediam-

bientals i en matèria de benestar animal que han de reunir les explotacions rama-
deres de porquí de les Illes Balears.

Segon
El manual estarà a disposició de tots els interessats a la seu de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca i a les seves delegacions comarcals.

Tercer
Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 6 de juny de 2006

Consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner Tugores

— o —

CONSELLERIA D'IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ
Num. 10700

Resolució de la consellera de Immigració i Cooperació de 7 de
juny de 2006, per la qual s’amplia el termini de presentació de
obres per a la convocatòria del «Premi Pintura 2006».

Per Resolució de la Consellera de Immigració i Cooperació, de 27 de abril
de 2006, es va convocar el «Premi Pintura 2006» (BOIB núm. 66, de 6 de maig
de 2006).

Vista la proposta de resolució del director general d’Immigració,
Comunitats Balears Radicades a l’Exterior i Cases i Centres Regionals a les Illes
Balears, mitjançant la qual es proposa la ampliació del termini de presentació
d’obres de la convocatòria del «Premi Pintura 2006’, i en us de les atribucions
que me confereix la legislació vigent, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la ampliació del termini de presentació de obres de la
convocatòria del «Premi Pintura 2006» fins el dia 16 de juny de 2006.

Segon. Les obres hauran de ser presentades a la seu de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació, amb domicili a Palma, C/ Sant Joan de la Salle, 7,
abans de las 14:00 hores del dia 16 de juny de 2006.

Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 7 de juny de 2006

La consellera d’Immigració i Cooperació
Encarnación Juana Pastor Sánchez

— o —

4.- Anuncis

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 10501

Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la
qual es publica l’adjudicació definitiva mitjançant procediment
negociat sense publicitat del contracte per al servei de manteni-
ment durant l’any 2006 dels sistemes d’alimentació ininterrom-
puda del Centre de Tecnologies de la Informació de la
Universitat de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Universitat de les Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Patrimoni,

Contractació i Infraestructura.
c) Número d’expedient: 10/06

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: servei.
b) Descripció de l’objecte. servei de manteniment durant l’any 2006 dels

sistemes d’alimentació ininterrompuda del Centre de Tecnologies de la
Informació de la Universitat de les Illes Balears.

c) Lot: no
d) Bolletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat.
c) Forma: restringida

4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. Import total (euros).

16.100

5. Adjudicació.
a) Data: 17 de febrer de 2006
b) Contractista: MGE UPS SYSTEMS ESPAÑA, SA
c) Nacionalitat: española
d) Import d’adjudicació: 16.040,55 euros

Palma, 2 de juny de 2006

El Rector,
Avel·lí Blasco

— o —

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 10561
Convocatòria de concurs públic per a l’adjudicació del contrac-
te de subministrament, instal·lació i muntatge de recarregadors
automàtics d’arena a Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Anunci pel qual Serveis Ferroviaris de Mallorca convoca concurs, proce-
diment obert, per a l’adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i
muntatge de recarregadors automàtics d’arena a Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Ferroviaris de Mallorca
c) Número d’expedient: 4/06

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Subministrament, instal·lació i muntatge de

recarregadors automàtics d’arena a Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Divisió per lots i nombre: -
c) Lloc d’execució: Palma de Mallorca
d) Termini d’execució o data límit d’entrega: 6 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinari.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació.
Import total: 152.654 euros (IVA inclòs).

5. Garanties:
Provisional: 2% del pressupost de contracta.
Definitiva: 4 % del pressupost del contracte.

6. Obtenció de documentació.
a) Entitat: Copisteria Impresrapit
b) Domicili: C/ Baró Sta. Maria del Sepulcre, 7
c) Localitat i codi postal: Palma de Mallorca, 07012.
d) Telèfon d’informació: 871 93 00 00.
e) Telefax: 871 93 00 01.

7. Requisits específics del contractista:
Classificació: -

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: Fins a les 10 hores del quinzè dia natural

següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
b) Documentació a presentar: La que figura en els plecs de clàusules

administratives particulars que regeix aquesta contractació.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca
2. Domicili: Passatge Cala Figuera, 6 ( Son Rullan)
3. Localitat i codi postal: Palma - 07009.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Domicili: Passatge Cala Figuera, 6 (Son Rullan)
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