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lació universitària.
Declar sota la meva responsabilitat, en relació amb el procediment per a l’obtenció de
subvencions convocat per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de
……de…………………..de 2009, el següent:
1. Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i l’Administració de l’Estat.
2. Que estic al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
3. Que conec i no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari dels
prevists a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
A més, declar que (marcau l’opció en què us trobau):
( ) No percep cap altra ajuda pel mateix concepte d’altres institucions públiques o
privades.
( ) Percep ajudes pel mateix concepte en la quantitat de ………….. euros mensuals/anuals (aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la
sol·licitud o obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de
l’aplicació que s’hagi donat dels fons percebuts). En cas afirmatiu, cal annexar el llistats
d’ajuts, quanties i activitats a que s’han destinat.
Palma, ……………..de………………………de 200…..

(signatura)
(1)
Nom i llinatges del representant legal de l’entitat sol·licitant
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 22063
Correcció dels errors de la Resolució del director general del
Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2009 per la
qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per accedir mitjançant un procediment extraordinari al
model de carrera professional del personal del Servei de Salut de
les Illes Balears que pertany a categories o a altres agrupacions
de caire no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen
titulació universitària
Antecedents
1. El 18 de juliol de 2009, es va publicar en el BOIB la Resolució del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2009
per la qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per
accedir mitjançant un procediment extraordinari al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears que pertany a categories
o a altres agrupacions de caire no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen titulació universitària.
2. S’han observat dos errors en l’annex I d’aquesta Resolució.
El primer error es refereix a la senyora Antònia Sánchez Marí (amb DNI
43021892R), que apareix en l’annex I ‘Relació de personal fix admès’ amb
‘nivell inicial 2 i 1795 dies sobrers’, mentre que ha de constar-hi ‘nivell 3 i 189
dies sobrers’.
El segon error es refereix a la senyora María Elsa Molio Enríquez, que
apareix a l’annex esmentat com a ‘María Elisa’.
Fonaments de dret
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment comú, estableix que ‘les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes ».
2. L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que ‘la
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a
l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició’.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Rectificar els errors observats en l’annex I de la Resolució del director
general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2009 per la qual
s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per accedir mitjançant un procediment extraordinari al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears que pertany a categories o a altres
agrupacions de caire no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen titu-

2. Publicar aquesta correcció d’errors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 1 d’octubre de 2009
El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Josep M. Pomar Reynés
CORRECCIÓ D’ERRORS
ANNEX I
LLISTAT DEFINITIU DE PERSONAL FIX ADMÈS
on diu:
Primer llinatge
Segon llinatge
categoria/lloc de treball
SANCHEZ
MARI
AUXILIAR DE ENFERMERIA
hi ha de dir:
Primer llinatge
Segon llinatge
categoria/lloc de treball
SANCHEZ
MARI
AUXILIAR DE ENFERMERIA
on diu:
Primer llinatge
Segon llinatge
categoria/lloc de treball
MOLIO
ENRIQUEZ
GRUP AUXILIAR ADMINISTRATIU
hi ha de dir:
Primer llinatge
Segon llinatge
categoria/lloc de treball
MOLIO
ENRIQUEZ
GRUP AUXILIAR ADMINISTRATIU

Nom
nivell
ANTONIA
2

NIF
dies sobrers
43021892R
1795

Nom
nivell
ANTONIA
3

NIF
dies sobrers
43021892R
189

Nom
nivell
MARIA ELISA
3

NIF
dies sobrers
41439827Z
1421

Nom
nivell
MARIA ELSA
3

NIF
dies sobrers
41439827Z
1421

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 22237
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 7 d’octubre de 2009
per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de
despesa, subvencions per a la formació professional agrària i
pesquera per al curs acadèmic 2009-2010
La necessària modernització del sector agrícola i pesquer de les Illes
Balears exigeix una formació qualificada que no sempre es pot aconseguir o
completar en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma.
Conscients de la importància de la formació, i tenint en compte la dificultat de cursar determinats estudis a les Illes Balears, es crea una línia de subvenció destinada als estudiants i les estudiants que vulguin cursar estudis de formació professional agrària o pesquera fora de l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma o de l’illa de residència.
L’article 1.2 h) de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de
març de 2005, mitjançant la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005),
inclou com a objectiu la formació.
D’una altra banda, l’article 2 a) del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (d’ara endavant
FOGAIBA), assenyala que aquesta entitat té com a objecte 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, incloent-hi les derivades de la
Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d’altres
règims d’ajudes previstes per la normativa de la Unió Europea.
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de
2005, disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de 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, a partir de l’1 de gener de 2006.
D’acord amb l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 3 de l’Ordre de la

