
tribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperati-
ves i societats laborals, amb càrrec a la partida pressupostària 19201 322A01
77000.00  19201 dels pressuposts vigents, la qual, amb aquesta ampliació,
compta amb crèdit  total assignat de 53.269 euros.

Segon. Amb aquesta ampliació, el crèdit total assignat a la convocatòria
és de dos-cents onze mil dos-cents vint-i-set euros (211.227 €)

Tercer. Publicar aquesta resolució, que produirà efectes des de l’endemà
de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes

Palma, 19 d’octubre de 2006

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 19305

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 26 d’octubre de
2006, per la qual es cessen membres, titulars i suplent, del
Consell Escolar de les Illes Balears.

Atesos els escrits rebuts dels alumnes, de la Federació d’Alumnes de les
Illes Balears (FAEB), en el que comuniquen han deixat de ser alumnes no uni-
versitaris.

Atès la proposta de substitució dels representants titulars i suplent que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 25 d’octubre de 2006,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l’article 17.o)
del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears dicto la següent  

Ordre

1. Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les per-
sones que tot seguit s’indiquen, agraint-los els serveis prestats:

Grup c: Representants d’alumnes d’ensenyament no universitaris
(FAEB):

- Titular Maria Gelabert Oliver.
- Titular Josep Mora Serra..
- Suplent Emma Montserrat Calbó.
Aquesta Ordre s’ha de publicar en el BOIB.

Palma, 26 d’octubre de 2006

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 19598

Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 d’octubre de
2006, pel qual es delega en el vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears la competència per a con-
cedir qualsevol tipus de subvenció, incloses les que es preveuen
en l’article 7 del text refós de la Llei de subvencions.

La disposició addicional vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, va
autoritzar el Govern de les Illes Balears per a crear una empresa pública amb la
forma d’entitat de dret públic que ha de sotmetre la seva actuació a l’ordenament
jurídic privat amb la finalitat, entre d’altres, d’exercir les potestats administrati-
ves relacionades amb la seva finalitat i, en particular, la convocatòria, la trami-
tació, la resolució i el pagament de subvencions públiques.

L’empresa esmentada va ser creada mitjançant el Decret 64/2005, de 10
de juny, amb la denominació de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), i té com a objecte, entre d’altres, 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 de

l’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d’altres
règims d’ajuda. La disposició final primera d’aquest Decret autoritzà el conse-
ller competent en matèria d’agricultura i pesca per a dictar les normes comple-
mentaries que fossin necessàries per a la seva aplicació i desenvolupament i,
específicament, perquè establís la data d’inici de funcionament del FOGAIBA,
la qual podia ser diferent per a les diferents matèries atribuïdes.

Atès l’establert en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de
desembre de 2005, el FOGAIBA va assumir, a partir del dia 1 de gener de 2006,
de manera plena, l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca referent a l’aplicació de les seves competències.

D’altra banda, d’acord amb l’establert en l’article 11.1q) del Decret
64/2005, de 10 de juny, i atesa la manca de determinació expressa de l’òrgan
competent per a la concessió de subvencions no subjectes a concurrència, com
les que es preveuen a l’article 7 del text refós de la Llei de subvencions, apro-
vat mitjançant Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, és a dir, aquelles que
no necessiten convocatòria, correspon al Consell de Direcció del FOGAIBA
aquesta competència, la qual cosa pot suposar en la pràctica l’acumulació del
treball d’aquest òrgan amb el conseqüent retard en la tramitació dels diferents
expedients. Per això resulta convenient, per raons d’eficàcia administrativa,
delegar la competència per a la concessió de les subvencions esmentades en el
vicepresident del FOGAIBA.

Per tot això, d’acord amb l’establert en l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú i en l’article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
el Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, en la sessió de 27 d’octubre de 2006, adoptà, entre d’altres, l’acord
següent:

‘El Consell de Direcció delega en el vicepresident del FOGAIBA la com-
petència per a concedir qualsevol tipus de subvenció, incloses les que es pre-
veuen en l’article 7 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, és a dir, aquelles que no necessi-
ten convocatòria.’

Aquest acord serà efectiu des de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 d’octubre de 2006

El secretari del Consell de Direcció del FOGAIBA
Joan Carles Torrens Costa

— o —

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 19293

Resolució del director gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual es concedeix una subvenció a favor de
l’Associació Mallorquina per a la Salut Mental Gira-sol

1. D’acord amb l’article 14.3 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de des-
embre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, el procediment
per concedir subvencions s’ha d’iniciar a sol·licitud de la part interessada quan,
per les característiques especials del beneficiari o de l’activitat subvencionada,
no sigui possible, de manera objectiva, promoure’n la concurrència pública.

2. En data 8 de maig de 2006 l’Associació Mallorquina per a la Salut
Mental Gira-sol va presentar una sol·licitud de subvenció de 42.000 euros per a
les despeses de personal de l’any 2005. Aquesta sol·licitud es va presentar jun-
tament amb els documents següents:

· Acta fundacional i Estatuts de l’Associació.
· Declaració responsable de no-concurrència amb altres subvencions

amb la mateixa finalitat.
· Document acreditatiu del poder de representació que exerceix la per-

sona que signa la sol·licitud.
· Certificats de l’Agència Estatal Tributària i de la Tresoreria General

de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració.
· Projecte en el qual s’especifica l’activitat que s’ha de subvencionar.

3. Gira-sol és una associació privada sense ànim de lucre que, des de la
seva creació, treballa per la integració laboral de persones amb diagnòstics de
trastorn mental sever, atès que la integració laboral és un pas fonamental en el
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