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El/la beneficiari/ària
Data:

Notes:
(1) S’ha d’emplenar amb independència
de la quantia de l’adquisició.
(2) S’ha d’emplenar per a obres amb un
cost d’execució superior a 30.000 euros,
o subministraments i prestacions de serveis
superiors a 12.000 euros.

(signatura)

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS IMPUTATS

NOTA: les zones ombrejades han de ser emplenades per l’Administració

Número d’expedient:
Exercici pressupostari:
Partida pressupostària:

Beneficiari/ària:
NIF
Concepte:

Import del projecte aprovat:
Percentatge de l’ajut concedit:
Import de l’ajut concedit:
Import d’altres ajuts:
PRESSUPOST
Capítol:

Total:

Import:

12-04-2011

Num. 54

(A)
(B)
(C)

Data de concessió:
Data d’execució:
Data de justificació:

IDENTIFICACIÓ DE JUSTIFICANTS
Núm.
Núm.:
factura:
Data:
Proveïdor:

(A)

Concepte:

COSTS JUSTIFICATS
Data
%
Import:
pagament:
imputació:

Total:

PAGAMENTS BESTRETS/PARCIALS
Document comptable:
Import:

Total:

(G)

Total:

(D)

Import justificat:
Import elegible:
Import de l’ajut justificat:
Import pagat:
Import pendent de pagament:

COST ELEGIBLE
Import:

Cost elegible:

Observacions:

(E)

(D)
(E)
(F) = (E) x (B)
(G)
(H) = (F) – (G)

Observacions:
El/la beneficiari/ària
Aquest compte justificatiu correspon al
cost total definitiu de l'ajut dalt indicat,
els justificants del qual s'adjunten annexos
en aquesta relació.
Data:

Servei tècnic gestor de l'ajut
Emet informe favorable sobre aquest compte
justificatiu i propòs l'inici dels expedients
per al pagament de l'ajut dalt indicat per un
import de (H) …………………… euros.
Data:

Òrgan competent
Resolc aprovar aquest compte justificatiu,
reconec aquesta obligació i propòs el pagament
de l'ajut dalt indicat per un import de
(H)……………………….……… euros.
Data:

El/la cap de servei…………
Signat:

Signat:

Signat:

(A) S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha acceptat l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(B) S’hi ha de consignar el percentatge d’ajut, d’acord amb l’establert en la resolució de concessió de l’ajut.
(C) L’import de l’ajut concedit és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajut (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajut.
(D) És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el percentatge d’imputació.
(E) L’import elegible serà determinat pel servei tècnic gestor de l’ajut, després de l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament presentats per l’entitat beneficiària en el compte justificatiu.
(F) L’import de l’ajut justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajut (B) al cost elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajut per pagar i, per tant, de l’obligació reconeguda.
(G) S’hi ha de consignar l’import total dels pagaments anticipats o parcials efectuats pel centre gestor durant l’execució del projecte subvencionat.
(H) És la diferència entre l’import de l’ajut justificat (F) i l’import ja pagat (G). Aquest import es correspon amb la quantitat per la qual es proposa el pagament. En el cas que la quantitat ja pagada sigui superior a
l’import de l’ajut justificat no es proposarà el pagament de l’ajut, sinó el reintegrament dels pagaments efectuats a l’excés, així com dels corresponents interessos de demora.

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 7800
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1d’abril de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la
condició de personal estatutari fix del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del complex hospitalari de Mallorca
Fets i fonaments de dret
1. En el BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010, es va publicar l’Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es ratifica l’Acord
de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes
Balears.
2. En el BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010, es va publicar la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es regula el procediment d’integració com a personal estatutari fix del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del complex hospitalari de Mallorca.
3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de març de 2011 aprova la llista provisional d’integració en la condició
de personal estatutari fix del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del complex hospitalari de Mallorca.
4.

Una vegada exhaurit el termini per presentar al·legacions o esmenar defectes, dict la següent
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Resolució
1. Aprovar la llista definitiva d’integració en la condició de personal
estatutari fix del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del
complex hospitalari de Mallorca.
En la llista definitiva de persones admeses (annex I) hi figuren el nom, els
llinatges, el número del document d’identitat, la categoria estatutària en la qual
la persona interessada ha resultat integrada i el centre d’integració.
En la llista definitiva de persones excloses (annex II) hi figuren el nom,
els llinatges, el número del document d’identitat i la causa de l’exclusió.
2. S’aprova la llista definitiva de personal estatutari fix que passa a
ocupar la plaça de manera definitiva i en actiu al complex hospitalari de
Mallorca (annex III).
3.

La integració tendrà efectes jurídics amb data d’1 d’abril de 2011.

4.

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord 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 relació amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 1 d’abril de 2011
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)

1. Aprovar la llista definitiva d’integració en la condició de personal
estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital
Son Llàtzer.
En la llista definitiva de persones admeses (annex I) hi figuren el nom, els
llinatges, el número del document d’identitat, la categoria estatutària en la qual
la persona interessada ha resultat integrada i el centre d’integració.
En la llista definitiva de persones excloses (annex II) hi figuren el nom,
els llinatges, el número del document d’identitat i la causa de l’exclusió.
2. S’aprova la llista definitiva de personal estatutari fix que passa a
ocupar la plaça de manera definitiva i en actiu a la Fundació Pública Sanitària
Hospital Son Llàtzer (annex III).
3.

La integració tendrà efectes jurídics amb data d’1 d’abril de 2011.

4.

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord 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 relació amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 1 d’abril de 2011
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)
(veure els annexes en la versió castellana)

(veure els annexes en la versió castellana)
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Num. 7802
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears d’1d’abril de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital Son
Llàtzer
Fets i fonaments de dret
1. En el BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010, es va publicar
l’Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es ratifica
l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal
laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut
de les Illes Balears.
2. En el BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010, es va publicar la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es regula el procediment d’integració com a personal estatutari fix del personal
laboral fix de la Fundació Hospital Son Llàtzer.
3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 10 de març de 2011 aprova la llista provisional d’integració en la
condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació
Pública Sanitària Hospital Son Llàtzer.
4. Una vegada exhaurit el termini per presentar al·legacions o esmenar
defectes, dict la següent

—o—
Num. 7803
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears d’1d’abril de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital de
Manacor
Fets i fonaments de dret
En el BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010, es va publicar l’Acord
del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es ratifica l’Acord
de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal
estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral
fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les
Illes Balears.
En el BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010, es va publicar la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es regula el procediment d’integració com a personal estatutari fix del personal
laboral fix de la Fundació Hospital de Manacor.
La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 10 de març de 2011 aprova la llista provisional d’integració en la condició de
personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària
Hospital de Manacor.
Una vegada exhaurit el termini per presentar al·legacions o esmenar
defectes, dict la següent

Resolució

