10

BOIB

Num. 111

núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Mitjançant la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de juny de 2010 (BOIB núm.
99, de 3 de juliol de 2010), es convoquen subvencions per al suport a grups de
productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris
sota programes de qualitat, corresponents a l’any 2010, d’acord amb el que preveu l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions
en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears publicada en el BOIB núm. 188, de dia 20 de desembre de 2007, amb la posterior
correcció d’errades publicada en el BOIB núm. 13, de dia 26 de gener de 2008,
i la seva modificació, mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
de 5 de juny de 2009, per la qual es modifica l’Ordre esmentada anteriorment,
publicada en el BOIB núm. 86, de dia 11 de juny de 2009.

27-07-2010

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 16606
Resolució del conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 31 de
març de 2010, sobre iniciació del procediment d’elaboració del
Pla Especial de Xarxa d’Àrees de Lleure a la Natura (XALEN)
El Conseller de Medi Ambient i Mobilitat a proposta del director general
de Biodiversitat, ha dictat la següent resolució:
<<Primer. Iniciar el procediment d’elaboració del Pla Especial de la
Xarxa d’Àrees de Lleure a la Natura (XALEN).
Segon. Designar al director general de Biodiversitat com a òrgan responsable del procediment d’elaboració del Pla.
Tercer. Notificar la resolució d’inici del procediment als consells insulars
i als ajuntaments, així com ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i almenys a dos diaris de gran difusió de la Comunitat
Autònoma.>>

Aquesta convocatòria hi destina al seu finançament un import màxim de
dos-cents quaranta mil euros (240.000,00€), per a l’anualitat 2010, amb la possibilitat d’ampliar-ne els crèdits que s’hi han assignat, a càrrec dels pressuposts
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Atesa la importància que per al sector té l’adopció de mesures encaminades a millorar la difusió dels productes agraris de qualitat de les Illes Balears,
potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda, i el fet que aquesta línia encara s’està tramitant, s’estima necessari incrementar la dotació pressupostària corresponent a la
convocatòria esmentada, amb l’objecte de poder atendre totes les sol·licituds
que es presentin.
En conseqüència, també s’estima necessari incrementar l’import màxim
d’ajuda per beneficiari en el marc d’aquesta convocatòria.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de
la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

Palma, 31 de març de 2010
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat
Gabriel Vicens Mir

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 16972
Resolució del director general de Treball de 19 de juliol per la
qual s’ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre i es disposa
la publicació de l’acta de sessió de dia 19 d’abril 2010 de la
Comissió Paritària del XIII Conveni Col·lectiu d’Hoteleria de les
Illes Balears en la qual s’acorda procedir a la revisió salarial per
al període d’1 d’abril de 2010 a 31 de març de 2011 (Exp:
CC_Acta 31/143 (L.III) codi de conveni núm. 07/0043.5)

RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el punt 1 de l’apartat cinquè de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de
juny de 2010 per la qual es convoquen subvencions per al suport a grups de productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota
programes de qualitat, corresponents a l’any 2010 (BOIB núm. 99, de 3 de juliol
de 2010), que queda redactat de la següent manera:
‘1. La quantia de la subvenció d’ajuda serà com a màxim del 70% del
cost subvencionable de l’acció, amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajuda per
beneficiari en el marc de la present convocatòria.’
Segon
S’incrementa el crèdit destinat a la línia d’ajudes per al suport a grups de
productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris
sota programes de qualitat, prevista a la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de juny de
2010 per la qual es convoquen subvencions per al suport a grups de productors
per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota programes de qualitat, corresponents a l’any 2010 (BOIB núm. 99, de 3 de juliol de
2010), per un import de vuitanta-cinc mil euros (85.000,00€), amb càrrec a l’exercici 2010; i en resulta un crèdit final en aquesta línia d’ajuda de tres-cents
vint-i-cinc mil euros (325.000,00€).

Antecedents
1. El dia 19 d’abril de 2010, la Comissió Paritària del XIII Conveni
Col·lectiu d’Hoteleria es reuniren per a procedir a la revisió salarial per al període d’1 d’abril de 2010 a 31 de març de 2011 segons conveni, de la qual cosa
se n’aixecà la corresponent acta de sessió.
2. El dia 19 d’abril de 2010, el senyor Carlos Sedano Almiñana, en
representació de la Comissió Paritària del XIII Conveni col·lectiu d’Hoteleria de
les Illes Balears, sol·licità el registre, el dipòsit i la publicació de l’esmentada
acta de sessió.
Fonaments
1. L’article 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
2. El Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de
convenis col·lectius de treball.
3. L’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les Illes Balears de l’acta de sessió de dia 19 d’abril de 2010, en la qual
es va aprovar la revisió salarial prevista al conveni col·lectiu per al període d’1
d’abril de 2010 al 31 de març de 2011.
2. Disposar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Paritària.

Tercer
Els crèdits per a donar cobertura a l’increment previst a l’apartat anterior
s’imputaran íntegrament amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Aquesta línia està cofinançada pel FEADER en un 35% i per la CAIB en
un 65%.
Quart
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 20 de juliol de 2010
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila

—o—

Palma, 19 de juliol 2010
El director general de Treball
Iago Negueruela Vázquez
Acta 5
Comissió Paritària del XIII Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de les Illes
Balears (codi del Conveni 0700435)
Dia: 19 d’abril de 2010
Hora d’inici: 10 hores
Hora d’acabament: 11 hores
Lloc: Seu de C. Sedano & Asociados
C/ de Nuredduna, núm. 10, 2n, porta E
Assistents
Representació sindical:

