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Palma, 20 de novembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 26022
Resolució de 20 de novembre de 2009 del director general
d’Innovació i Formació del Professorat de convocatòria de centres de pràctiques de l’illa de Mallorca per a la realització de les
pràctiques del màster universitari oficial de Formació del
Professorat de la Universitat de les Illes Balears (any acadèmic
2009-2010)
1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura la formació permanent
del professorat i a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la formació acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries per al desenvolupament de la tasca docent; és un objectiu d’ambdues institucions regular la
col·laboració perquè l’alumnat pugui realitzar les pràctiques, matèria obligatòria del pla d’estudis del màster universitari oficial de Formació del Professorat.
Aquest, que té un caràcter professionalitzador i és requisit per optar a exercir la
docència en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyaments d’Idiomes, inclou en el pla d’estudis un bloc de
Pràcticum (20 crèdits europeus). D’aquest bloc, 14 crèdits corresponen a les
pràctiques en centres docents i 6 al treball fi de màster.
Les institucions educatives participants en la realització de pràctiques han
d’estar reconegudes com a centres de pràctiques, així com el professorat tutor
encarregat de l’orientació i tutela de l’alumnat del màster.
2. D’acord amb el conveni específic de col·laboració d’11 de setembre de
2009 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes
Balears en relació amb les pràctiques que l’alumnat del màster universitari oficial de Formació del Professorat realitzarà en centres educatius de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura ha de posar
a disposició de la UIB una llista dels centres educatius sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics de l’illa de Mallorca on l’alumnat del màster
podrà realitzar les pràctiques esmentades.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. Facilitar a la UIB una relació de centres d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments d’idiomes i ensenyaments esportius de Mallorca, sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics, en els quals l’alumnat del màster universitari oficial de Formació del Professorat pugui realitzar les pràctiques, que tenen com a
finalitat enriquir l’enllaç entre els coneixements teoricopràctics adquirits a l’àmbit acadèmic i els que es construeixen a l’àmbit professional.
1.2. Aquesta activitat, a més de la col·laboració abans esmentada, ha de
suposar un enriquiment professional per als diferents participants i s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats
docents dels centres educatius.
2. Objectius de la participació
2.1. Implicar els equips directius, els equips educatius i els departaments
dels centres educatius perquè col·laborin en el desenvolupament del màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UIB i, a més de la relació amb
el professorat tutor de les pràctiques, l’alumnat del màster conegui també l’organització i el funcionament general del centre i participi en les activitats que
s’hi desenvolupen.
2.2. Possibilitar una coordinació eficaç entre els tutors acadèmics de la
UIB i els coordinadors de pràctiques dels centres (vegeu punt 4.1).
2.3. Facilitar el desenvolupament del treball en equip que permeti la
col·laboració de l’alumnat en pràctiques, els tutors de la UIB i el professorat dels
centres educatius.
3. Destinataris
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3.1. Els centres d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació
professional, ensenyaments artístics, ensenyaments d’idiomes i ensenyaments
esportius de Mallorca, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.
3.2. Durant l’any acadèmic 2009-2010, en el màster universitari oficial de
Formació del Professorat de la UIB s’imparteixen les set especialitzacions
didàctiques següents: Matemàtiques; Llengua i Literatura Castellanes i Llengua
i Literatura Catalanes; Tecnologia i Informàtica; Tecnologia Industrial (FP);
Tecnologia de Serveis (FP); Geografia i Història; Biologia i Geologia.
4. Funcions
4.1. A la Universitat, la comissió acadèmica del màster ha d’assignar un
tutor acadèmic a cada estudiant. Aquest tutor acadèmic és el responsable del
seguiment i de l’avaluació de les pràctiques, per a la valoració de les quals ha
de tenir en compte necessàriament les aportacions fetes pel centre.
4.2. El director o directora del centre, o la persona en qui delegui, ha d’exercir les funcions de coordinació de les pràctiques de l’alumnat del màster en
el centre i ha d’assignar un o diversos tutors del centre a cada estudiant, d’acord
amb la comissió acadèmica. Així mateix ha de facilitar la col·laboració del professorat tutor del centre amb el tutor acadèmic de la Universitat.
4.3. El professorat tutor del centre s’ha d’encarregar de tutelar el desenvolupament de les pràctiques d’acord amb el pla de pràctiques proposat pel centre.
Les funcions del professorat tutor del centre són, entre d’altres, la d’assessorar l’alumnat del màster, promoure la seva participació en les activitats que
es desenvolupen en el centre, fomentar la seva col·laboració en el màxim nombre possible d’assignatures relacionades amb l’especialització cursada, així com
en grups i nivells diferents, i aportar al tutor acadèmic la informació necessària
per avaluar-lo.
La Universitat de les Illes Balears organitzarà una sessió formativa/informativa sobre el màster al professorat tutor dels centres.
5. Presentació de les sol·licituds
5.1. Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria
han de presentar emplenats la sol·licitud (annex I) i el pla de pràctiques (annex
II) en el termini de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de
la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
5.2. Les sol·licituds s’han de presentar adreçades al director general
d’Innovació i Formació del Professorat en els registres de les dependències de
la Conselleria d’Educació i Cultura. També es poden presentar en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999).
6. Requisits
Per participar en aquesta convocatòria els centres han de reunir els requisits següents:
6.1. Per optar a ser centres de pràctiques reconeguts cal que presentin un
pla de pràctiques del centre, seguint el model de l’annex II, que ha d’incloure
almenys els departaments implicats i el nombre de places ofertades per a cada
especialització del màster que s’imparteix.
6.2. Abans de 31 de desembre de 2009 s’han d’aportar les dues certificacions següents:
6.2.1. La certificació de l’aprovació del claustre de la participació en la
present convocatòria;
6.2.2. La certificació que n’ha estat informat el consell escolar, en el cas
de centres públics (annex IV), o la sol·licitud d’adhesió signada pel titular del
centre docent, en el cas dels centres concertats (annex V).
6.3. El professorat proposat per tutelar les pràctiques en el centre ha de
tenir una experiència docent mínima de tres cursos i, preferentment, ha de ser
funcionari de carrera.
7. Durada i dates de les pràctiques
Les pràctiques del màster, d’acord amb el que preveu la Universitat per a
l’any acadèmic 2009-2010, es realitzaran durant onze setmanes en dos blocs: del
25 de gener de 2010 al 31 de març de 2010 (10 setmanes) i del 10 al 14 de maig

BOIB

26-11-2009

Num. 173

de 2010 (1 setmana), a raó de 25 hores per setmana.
8. Compensacions per la participació
8.1. D’acord amb el Conveni subscrit l’11 de setembre de 2009 abans
esmentat, la Universitat de les Illes Balears aportarà una quantitat als centres,
que vendrà fixada cada any acadèmic pel Decret relatiu a la prestació de serveis
acadèmics universitaris en vigor en el període de pràctiques. Així doncs, l’any
acadèmic 2009-2010 aportarà 313,60 euros per cada alumne del màster.
La Universitat de les Illes Balears ingressarà aquesta quantitat al compte
corrent del centre educatiu corresponent, una vegada finalitzat el període de
pràctiques de l’any acadèmic, contra la presentació d’un certificat de la secretaria del centre que acrediti la realització de l’activitat (annex III).
8.2. Els coordinadors i tutors dels estudiants en pràctiques obtindran:
- Certificació de 30 hores de formació per la seva participació en les pràctiques del màster.
- La targeta universitària de la UIB per a l’any acadèmic següent al de realització de les pràctiques, prèvia petició.
A aquest efecte, abans del 30 de juny de 2010, el secretari del centre ha de
certificar el nombre i nom del professorat tutor, per especialitzacions, segons el
document de l’annex III adreçat al director general d’Innovació i Formació del
Professorat.
9. Comissió mixta
9.1. Per a la instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria es
constitueix una comissió mixta encarregada de la revisió de la documentació
presentada pels centres i del seguiment de les pràctiques del màster, que estarà
integrada pels membres següents:
- El director general d’Innovació i Formació del Professorat o la persona
en qui delegui, que actuarà com a president.
- La directora general d’Universitat i Modernització Educativa o la persona en qui delegui.
- Un/a inspector/a d’educació a proposta del cap del Departament
d’Inspecció Educativa.
- Tres persones representants de la Universitat de les Illes Balears, per
designació de la rectora.
- Un tècnic del Servei de Formació Permanent del Professorat, que hi
actuarà com a secretari, sense dret a vot.
9.2. Les funcions de la comissió mixta són:
- Comprovar el compliment dels requisits dels centres que preveu aquesta convocatòria.
- Requerir els sol·licitants, quan s’escaigui, perquè completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en la sol·licitud.
- Formular la proposta de resolució que ha de contenir la relació dels centres que compleixen els requisits, on poden realitzar-se les pràctiques, i els centres exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
- Fer propostes de modificació de la propera convocatòria.
- Fer el seguiment anual de les activitats generades quant a les pràctiques
del màster universitari de Formació del Professorat de la UIB i emetre un informe final que ha de posar-se a disposició del director general d’Innovació i
Formació del Professorat.
Les modificacions que puguin sorgir abans de l’inici dels períodes de
pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com en relació amb el nombre de tutors, i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de
les pràctiques, es comunicaran mitjançant escrit adreçat al director general
d’Innovació i Formació del Professorat, president de la comissió mixta. La
comissió acordarà les modificacions o actualitzacions que s’hagin de produir.
10. Comunicacions de la resolució de la convocatòria
10.1 La comissió mixta elaborarà la Proposta de resolució provisional i
l’elevarà, per a la seva aprovació, al director general d’Innovació i Formació del
Professorat. Una vegada aprovada, es farà pública al web de la Direcció General
d’Innovació i Formació del Professorat (http://dginnova.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://weib.caib.es) i es disposarà
d’un termini de deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formularhi les al·legacions que considerin oportunes.
10.2. La comissió mixta ha d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional i formular-ne la proposta definitiva al director general
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d’Innovació i Formació del Professorat, el qual ha de resoldre la convocatòria i
fer pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació definitiva de centres de Mallorca que la Conselleria posa a disposició de la UIB per a les pràctiques del màster universitari oficial de Formació del Professorat. També farà
publicar la llista al web de la Direcció General d’Innovació i Formació del
Professorat i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Cultura.
11. Assignació d’alumnat en pràctiques als centres
Abans del 15 de gener de 2010, la comissió acadèmica de la titulació ha
d’assignar l’alumnat del màster als centres de pràctiques segons els criteris d’especialització, d’ubicació del centre i altres criteris objectius establerts per aquesta comissió.
El nombre màxim d’estudiants que es pot assignar a un centre no serà
superior a la tercera part del nombre de professors del claustre. No pot assignarse a un departament un nombre d’alumnes superior a la meitat del nombre de
membres d’aquest departament. D’altra banda, en el pla de pràctiques del centre ha de considerar-se que cap professor no podrà tutelar més de dos alumnes
simultàniament.
12. La relació de centres de pràctiques
La comissió acadèmica de la UIB comunicarà al director general
d’Innovació i Formació del Professorat la relació de centres i del professorat
tutor que tendran alumnes en pràctiques. S’hi indicaran igualment el nom dels
tutors acadèmics dels estudiants en pràctiques, així com el nom i l’especialització dels estudiants assignats.
Des de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, el
president de la comissió mixta comunicarà als directors dels centres la informació esmentada al paràgraf anterior abans de l’inici dels períodes de pràctiques,
així com també n’informarà la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius i la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives.
13. Vigència
La vigència d’aquesta Resolució és des de l’endemà de la seva publicació
al BOIB fins a la publicació d’una nova normativa que reguli la realització de
les pràctiques del màster oficial de Formació del Professorat de la UIB.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat al BOIB, d’acord
amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 23 de novembre de 2009
El director general d’Innovació i Formació del Professorat
Josep Serra Colomar

ANNEX I
Sol·licitud per a la participació en la convocatòria de centres de pràctiques del
màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UIB per a l’any
acadèmic 2009-2010
1. Dades del centre:
Centre educatiu
Codi
Adreça del centre
CP
Localitat
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
2. Dades del coordinador/a de les pràctiques (director/a o persona en qui delegui):
Nom i llinatges
DNI
Telèfon
Càrrec
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Adreça electrònica
3. Oferta de places, en xifres (segons el punt 11 de la convocatòria):
Nombre de professors del centre
Nombre de departaments implicats en les pràctiques
Nombre de professors tutors implicats en les pràctiques

docents, etc.).
1.7. Facilitar l’accés als recursos didàctics a l’abast del professorat.
1.8. Assessorar quant a la planificació educativa i a la gestió de l’aula en
relació amb les pràctiques amb alumnes del centre.
1.9. Possibilitar el debat pedagògic, l’intercanvi de criteris i l’aplicació del
que l’alumnat ha après en el bloc teòric.

Nombre de places ofertades

2. Quant als departaments didàctics
2.1. Composició i organització
2.2. Funcions
2.3. Planificació didàctica de departament

DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITZACIONS
Especialitzacions del màster

Núm.
professorat tutor
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Núm.
de places

Matemàtiques
Llengua i Literatura Castellanes
i Llengua i Literatura Catalanes
Tecnologia i Informàtica

3. Quant a les tasques que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques
3.1. Coneixement de l’espai, dels recursos i del context del centre.
3.2. Planificació i intervenció en el departament i l’aula.
3.3. Anàlisi i valoració de la programació didàctica del o dels departaments.
3.4. Programació de les activitats que ha de realitzar (observació i participació a l’aula, implicació en l’atenció a la diversitat, participació en les tutories
i col·laboració en les diverses activitats que desenvolupa el professorat del centre, disseny d’unitats didàctiques i posterior aplicació a l’aula, etc.).

Tecnologia Industrial (FP)
4. Temporització
Les pràctiques del màster en l’any acadèmic 2009-2010 es realitzaran
durant onze setmanes en dos blocs: del 25 de gener de 2010 al 31 de març de
2010 (10 setmanes) i del 10 al 14 de maig de 2010 (1 setmana), a raó de 25 hores
per setmana en el centre.

Tecnologia de Serveis (FP)
Geografia i Història
Biologia i Geologia
4. Dades del professorat tutor de les pràctiques (repetiu aquesta plantilla per a
cada persona):
Especialització del màster
Nom i llinatges
DNI
Telèfon
Situació (funcionari de carrera/ contractat des del curs)
Càrrec
Departament
Anys d’experiència docent (sense comptar el curs 2009-2010)
Adreça electrònica
La persona que subscriu sol·licita la participació del centre, del qual és director/a, en el programa de pràctiques del màster universitari de Formació del
Professorat per al curs 2009-2010 i declara que les dades anteriors són certes.

Presentau, a grans trets (amb la terminologia dels punts anteriors), les
activitats i tasques previstes en cada una de les 11 setmanes de pràctiques, tot
indicant-hi el nombre d’hores a programar per setmana i, si escau, la franja horària preferent.
EXEMPLE:
Especialització de _______________________________
SETMANA
25-29 de gener
de 2010

1-5 de febrer
de 2010

……………….., ……. de ……………..…….. de 2009

ACTIVITATS
- Observació
de l'aula de 1r ESO
(2 hores en cada grup).
- Observació de l'aula
de Batxiller
(2 hores en cada asignatura
de l'especialització).
- etc.

PROFESSORAT TUTOR
Tutor de 1r ESO.

- Assistència a una sessió
de xxxx (2 hores).
- etc.

Cap d'estudis del centre

Signatura del director/a i segell del centre
Sr. director general d’Innovació i Formació del Professorat

ANNEX II

- Professorat de les
assignatures xxx i yyy.

ANNEX III
Certificació de participació en la convocatòria de centres de pràctiques del
màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UIB
Nom del centre

Proposta de pla de pràctiques del centre
Nom del centre: __________________________________________

Nom i llinatges del coordinador/a del centre

Document orientatiu per a la planificació i l’organització de les pràctiques
en el centre.
Aspectes que s’hi poden incloure:

Nom de l’alumnat que ha realitzat les pràctiques en el centre:

1. Quant als objectius de les pràctiques
1.1 Facilitar el coneixement de l’organització i el funcionament d’un centre d’ensenyament secundari.
1.2. Informar dels projectes institucionals del centre i dels recursos de què
disposa per dur-los a terme.
1.3. Descriure i fer conèixer l’organització i la planificació educativa del
o dels departaments didàctics.
1.4. Facilitar el coneixement del currículum de les matèries del o dels
departaments i de la normativa vigent que afecta el procés d’ensenyament i
aprenentatge.
1.5. Promoure la participació en el procés d’ensenyament-aprenentatge i
en les activitats del o dels departaments.
1.6. Informar de les tasques que han de desenvolupar els docents en els
centres educatius (actuació com a tutors, participació en comissions de coordinació, assistència a les sessions d’avaluació, com a membres dels equips

LLINATGES I NOM
1
2
3.
4.
5.
6
7
8
9.
10.
11.
12.

DNI

BOIB

Num. 173

Nom del professorat tutor (repetiu la taula per a cada especialització del
màster):
ESPECIALITZACIÓ: ___________________________
LLINATGES I NOM
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nomes.
Per tot l’anterior, amb l’informe tècnic previ del servei de recursos
Marins, amb el vist-i-plau del Consell Insular de Menorca, fent ús de les facultats que se m’han conferit, i a proposta de la directora general de Pesca, dict la
següent.

DNI
Resolució

1
2
3.
4.
5.
6
7
8
9.
10.
11.
12.

1. S’estableix un període de veda per a l’extracció del corall vermell a les
aigües interiors de les Illes Balears des de l’1 de novembre de 2009 fins al 30
d’abril de 2010.
2. Aquesta Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 29 d’octubre de 2009
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

……………….., ……. de juny de 2010

—o—
Signatura del secretari/a i segell del centre
Sr. director general d’Innovació i Formació del Professorat

ANNEX IV
Certificació del consell escolar sobre l’aprovació del claustre per a la participació en la convocatòria de centres de pràctiques del màster universitari oficial
de Formació del Professorat de la UIB per a l’any acadèmic 2009-2010
El Consell Escolar del centre ……………….…………………....
(codi………….…….),
situat a la localitat d …..................…………………..……….,
reunit en data …………………, ha esta informat que, amb l’acord i
l’aprovació del claustre, el centre participarà en la convocatòria de pràctiques del màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UIB per
a l’any acadèmic 2009-2010.
……………….., ……. d ……………..…….. de 2009
El president del Consell Escolar

El secretari del
Consell Escolar

Nom i llinatges

Nom i llinatges

ANNEX V
Declaració
Sr./Sra. ………….,
titular del centre concertat …………............................…,
(codi ………….………),
situat a la localitat d …………………………………………., declar que el
centre sol·licita adherir-se a la convocatòria de centres de pràctiques del
màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UIB per a l’any
acadèmic 2009-2010.
…..………………….., ……. d ……………..…….. de 2009
Signatura i segell del centre

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 26040
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 29 d’octubre
de 2009 per la qual s’estableix un període de veda per a l’extracció del corall vermell a les aigües interiors de les Illes Balears.
El Decret 40/2003, de 25 d’abril, pel qual es regula l’extracció de corall
vermell a les aigües interiors de les illes Balears, faculta, a seu article 6, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per establir, previ informe tècnic del Servei de
Recursos Marins, èpoques de veda per extreure el corall.
D’acord amb les estadístiques d’extracció de corall vermell a les aigües
interiors de las Illes Balears durant els darrers anys i considerant la conveniència de que l’època de veda sigui similar a l’establerta per altres comunitats autò-

Num. 26071
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de novembre de
2009 per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a l’any 2009, de les subvencions per al suport a grups de
productors per a activitats d’informació i promoció de productes
alimentaris en programes de qualitat
El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajudes destinades al sector agrari segons el
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Reglament (CE) 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 Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 d’abril de 2009 (BOIB núm. 67,
de 7 de maig de 2009) 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 2009, 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, 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, publicada en el BOIB núm. 86, de dia 11 de juny
de 2009.
Aquesta convocatòria hi destina al seu finançament un import màxim de
dos-cents tretze mil euros (213.000,00€), per a l’anualitat 2009, amb la possibilitat d’ampliar-ne els crèdits que s’hi han assignat, fins a 371.769,09 euros a
càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA).
Atès el gran nombre de sol·licituds cursades amb l’objecte d’accedir a
aquestes ajudes, corresponents a la convocatòria de l’exercici 2009, i atesa la
importància que té per al sector 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 cursades.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de
la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
S’incrementa el crèdit destinat a la línea 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 de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 d’abril de
2009, per la qual es convoquen subvencions per al suport a grups de productors
per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota progra-

