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Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, dia 1 de gener del 2007.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tri-
bunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, denou de desembre de dos mil sis
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Jaume Matas Palou
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Luís Angel Ramis d’Ayreflor Cardell
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3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 23168
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de dia
12 desembre de 2006, per la qual s’ofereixen ajudes per a dur a
terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic
i innovació.

La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecno-
lògic, té la finalitat de fomentar la recerca científica per incrementar el coneixe-
ment científic de la realitat sobre i des de les Illes Balears i, concretament, con-
tribuir al progrés social, educatiu i cultural dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes mitjançant l’impuls de la investigació científica i tecnològica. El Pla de
Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008, aprovat pel Consell de Govern el 7
d’octubre de 2005, permet impulsar de forma coordinada i conjunta el R+D+I. 

Un dels objectius particulars de l’esmentat Pla és fomentar la investigació
científica i tecnològica amb un èmfasi especial en àrees temàtiques d’interès
estratègic per a les illes i prevé al seu programa de reforçament de la base cien-
tífica, donar suport a les accions especials.

Aquesta convocatòria, d’acord amb els objectius definits al pla, s’orienta
al foment de l’obtenció de recursos externs, per part dels grups de R+D+i de les
Illes Balears i a promoure la participació d’aquests en actuacions previstes en el
Pla Nacional de R+D+i i en el Programa Marc de la UE. 

En aquest sentit, es promourà la participació en xarxes d’excel·lència i
projectes integrats. Així mateix les accions especials promouran, també altres
actuacions que afavoreixin l’estructuració i l’externalització de l’activitat dels
components del sistema d’innovació de les Illes Balears.

Dia 29 de desembre de 2005 entrà en vigor el Decret legislatiu 2/2005 pel
qual s’aprovà el text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005). Segons l’ar-
ticle 12.1, correspon al conseller, en ús de la potestat reglamentària, l’establi-
ment de les bases reguladores per a la concessió de subvencions.

Per l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març
de 2004, (BOIB núm. 44, de 27 de març) es varen establir les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria de recerca i desenvolupament tec-
nològic.

Com sigui que l’article 6 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, de 26 de març, abans esmentada, estableix el concurs, com a regla
general de concessió, aquesta convocatòria fent ús de l’excepció prevista a l’ar-
ticle 17 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, estableix que les sol·licituds presentades es poden
resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació,
sempre que la Comissió Avaluadora les hagi seleccionat i avaluat, d’acord amb
els criteris del punt vuitè i els terminis establerts en aquesta resolució.

A l’empara d’aquestes disposicions, i considerant la disponibilitat pressu-
postària per al 2007, 

RESOLC

Primer. Convocatòria
S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes per a dur a terme

accions especials.

Segon. Objecte de la convocatòria
1. L’objecte de la present convocatòria és regular el procediment de con-

cessió en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, de les
accions especials.

2. Es consideren accions especials susceptibles d’ajuda, aquelles accions
que incrementen la interrelació entre els agents del sistema de ciència i tecnolo-
gia, i més concretament: 

- Actuacions per elaborar propostes, principalment projectes integrats i
xarxes d’excel·lència, per presentar a les convocatòries del Programa marc de la
Unió Europea.

- Constitució i consolidació de grups d’investigació de caràcter interdisci-
plinari.

- Elaboració d’agendes que constitueixin un marc ideal per tenir un primer
contacte entre els distints agents del sistema d’innovació.

- Constitució, consolidació i manteniment de xarxes, amb especial refe-
rència al fet que hi participin investigadors i institucions d’altres comunitats
autònomes i d’altres països de la Unió Europea.

- Suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats
de R+D.

- Suport a programes concrets per a una interrelació i intercanvi de conei-
xement més bons entre els actors de l’entorn científic i empresarial, especial-
ment aquells actors la funció dels quals es facilitar les relacions entre aquests
dos entorns.

- Reforçament de les necessitats d’equips tecnològics dels grups de
R+D+i de les Illes, així com de centres tecnològics.

- Despeses realitzades pel desenvolupament i registre de patents a escala
nacional, europea i internacional si es tracta d’empreses privades, i europea i
internacional si es tracta de centres públics o personal investigador de centres
públics sempre que també participin empreses privades en el finançament del
projecte.

3. Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estigui inclosa
dins les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008:
ciències de la salut, medi ambient i turisme.

Tercer. Sol·licitants i beneficiaris
1. Podran ser sol·licitants i beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta

resolució les persones físiques i jurídiques privades o públiques, incloent-hi les
centres públics de R+D+i, els centres privats sense ànim de lucre, els centres
tecnològics i entitats privades que realitzin l’activitat o l’objecte que fonamenti
aquesta subvenció i que estiguin ubicades a les Illes Balears.

2. Podrà presentar propostes, davant el seu organisme i com a investiga-
dors responsables de la seva execució cientificotècnica, el personal vinculat
estatutàriament o contractual a les entitats mencionades al punt anterior. 

Quart. Documentació i presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar amb l’imprès que figura com a

annex I d’aquesta Resolució i que també està a disposició de les persones inte-
ressades a través d’Internet a l’adreça ‘http://dgrdi.caib.es’, corresponent a la
Direcció General de R+D+I de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

2. Les sol·licituds, adreçades a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, poden presentar-se al registre de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (carrer de sant Pere, 7, 07012
Palma), per correu certificat o per algun dels procediments que preveu la legis-
lació vigent.

Les persones sol·licitants han de presentar per duplicat els documents
següents:

a) Imprès de sol·licitud (mirau l’annex I).

b) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus
representants.

c) En cas d’administracions territorials, certificació emesa per l’òrgan
competent que acrediti la representació en què actua el signant de la sol·licitud.
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d) En cas d’universitats, entitats públiques no territorials i centres docents
públics no universitaris, còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent
de la creació o reconeixement de l’entitat o centre, com també l’acreditació de
la representació en què actua el sol·licitant. Si ja consta en la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, hi haurà prou amb una
manifestació en aquest sentit. 

e) En el cas de persones jurídiques no incloses en els apartats c) i d) ante-
riors, document constitutiu de l’entitat i estatuts socials degudament inscrits en
el registre corresponent, o certificat d’inscripció registral dels esmentats docu-
ments, com també l’acreditació de la representació en què actua el signant de la
sol·licitud.

f) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d’incompati-
bilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.

g) Declaració de responsabilitat del sol·licitant d’estar al corrent del paga-
ment de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la Seguretat Social.

h) Certificat o acreditació d’existència de compte bancari la titularitat del
qual recaigui en el beneficiari de la subvenció. Si ja consta en la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, hi haurà prou
amb una manifestació en aquest sentit.

i) Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: justificació,
definició dels objectius perseguits, relació dels mitjans necessaris i diagrama de
temps previst per a la realització de les activitats programades.

j) Pressupost total de l’activitat, detall d’ingressos i de despeses prevists,
antecedents i descripció de la inversió. Remarcau la quantitat exacta que sol·lici-
tau en aquesta convocatòria.

k) Resum del curriculum vitae del responsable de l’acció.

l) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i sub-
vencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada
relacionades amb la sol·licitud presentada.

3. En cas que es presentin sol·licituds per les quals no s’hagin emplenat
els impresos normalitzats o que no estiguin degudament acompanyades de tota
la documentació esmentada en els apartats anteriors, es requerirà la persona
interessada que en el termini de deu dies presenti els documents que hi manquen
i, si no ho fa, s’entendrà desestimada la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia
que s’ha de dictar segons el que preveu l’article 42 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. En el cas de que la documentació presentada no sigui l’original es lliu-
rarà una còpia acarada.

5. El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes comença
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i s’acaba el 31 de Juliol de 2008.

Quint. Naturalesa i durada de les ajudes
1.La durada de les accions ha de ser, en general, inferior a un any, i en cap

cas les accions finalitzaran després de dia 15 d’octubre del 2008.

2. Les ajudes concedides són compatibles amb altres ajudes i subvencions,
independentment de la seva naturalesa i de l’entitat que les concedeixi, sempre
que conjuntament no superin el cost total de l’acció i que no provinguin de la
pròpia Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

Sisè. Finançament i pagament de les ajudes
1. Segons estableix l’article 37.b) del text refós de la Llei de subvencions,

aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, mitjançant aquesta
mateixa Resolució s’autoritza el pagament anticipat de les ajudes que es convo-
quen, per raons d’interès públic i a instància motivada de la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

2. Atès que la realització d’accions especials de qualitat contribueix al
desenvolupament regional, les ajudes que es regulen i convoquen mitjançant
aquesta Resolució es podran cofinançar amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). Aquests fons ja està distribuït en les par-
tides que s’indiquen a l’apartat 4.6 i per tant les accions d’aquesta resolució
podran ser contemplats a efectes de justificació de l’esmentat fons FEDER.

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 25.3 del Decret 75/2004, s’e-
ximeix el beneficiari de presentar aval bancari.

4. Es podrà finançar, total o parcialment el projecte sol·licitat, fins al
100% del valor del projecte sol·licitat en el cas que l’investigador principal esti-
gui adscrit a centres públics de R+D+i, centres privats d’R+D+i sense ànim de
lucre i centres tecnològics. 

5. En el cas d’entitats privades, es calcula que la quantia dels ajuts a fons
perdut han de respectar els límits establert en el marc de l’enquadrament comu-
nitari sobre ajudes d’estat d’investigació i desenvolupament (96/C45/06), la
intensitat bruta màxima de les ajudes a concedir dins la present convocatòria no
podrà superar el 25% del valor del projecte sol·licitat, en el cas de projectes de
desenvolupament precompetitius. Si bé aquest màxim es pot incrementar en la
forma que detalla l’esmentat enquadrament, en els casos següents: 

- Si el finançament es destina a empreses petites i mitjanes

- En el cas de projectes de recerca industrial.

- Si implica la col·laboració amb un centre públic de recerca

- En un projecte que proveeixi la col·laboració transfronterera i que pre-
senti un esforç en la difusió dels resultats i la concessió de llicències i patents.

- Si el finançament es destina a determinades regions desfavorides econò-
micament.

En cap cas la suma dels increments podrà superar el 75% del valor del
projecte sol·licitat.

6. La quantitat serà determinada en cada cas per la Comissió Avaluadora,
d’acord amb els criteris detallats al punt d’avaluació i selecció d’aquesta con-
vocatòria i es correspondrà amb el cent per cent del cost que la comissió consi-
deri necessari per realitzar el projecte. La subvenció màxima que s’atorgarà serà
de 18.000 euros per acció.

7. Les ajudes concedides a l’empara d’aquesta Resolució s’han de lliurar
a favor de l’entitat a la qual estigui adscrit l’investigador sol·licitant.

8. Aquest és un expedient de tramitació anticipada de despesa correspo-
nent a l’exercici 2007 i per tant i segons el que estableix l’article 43.1 del Decret
75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de
finances, la concessió d’aquestes ajudes se sotmet, si s’escau, a la condició sus-
pensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment
de l’obligació en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2007.

9. L’aportació de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació és com a màxim d’un total de quatre-cents mil euros
(400.000 euros) i té caràcter pluriennal: 225.000 euros com a màxim per a l’any
2007 i 175.000 euros com a màxim per a l’any 2008. Atès que aquesta subven-
ció s’imputa a més d’una partida pressupostària, l’assignació és vinculant per
l’import total i no per cada partida. La distribució màxima per any és la següent:

- Any 2007. Aquesta Direcció general reserva la quantitat màxima de dos-
cents vint-i-cinc mil euros (225.000 euros) amb la distribució següent i amb
càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:

- 80.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 corresponent al 2007
- 10.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 corresponent al 2007
- 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 corresponent al 2007
- 45.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44423 corresponent al 2007
- 15.000 euros a càrrec de la partida 14901 542A01 47000 corresponent al 2007

- 10.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 corresponent al 2007
- 10.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 74113 corresponent al 2007
- 4.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 72001 corresponent al 2007
- 4.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 70100 corresponent al 2007
- 6.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 78000 corresponent al 2007
- 7.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 74423 corresponent al 2007
- 4.000 euros a càrrec de la partida 14901 542A01 77000 corresponent al 2007

- Any 2008. Aquesta Direcció general reserva la quantitat màxima de cent
setanta-cinc mil euros (175.000 euros) amb la distribució següent i amb càrrec
a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:
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-80.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 o equivalent corre-
sponent al 2008
-10.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 o equivalent corre-
sponent al 2008
-20.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 o equivalent corre-
sponent al 2008
- 5.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 o equivalent corre-
sponent al 2008
-15.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44423 o equivalent corre-
sponent al 2008
- 5.000 euros a càrrec de la partida 14901 542A01 47000 o equivalent corre-
sponent al 2008

- 5.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 74113 o equivalent corre-
sponent al 2008
- 5.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 72001 o equivalent corre-
sponent al 2008
-10.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 70100 o equivalent corre-
sponent al 2008
- 5.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 78000 o equivalent corre-
sponent al 2008
-10.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 74423 o equivalent corre-
sponent al 2008
- 5.000 euros a càrrec de la partida 14901 542A01 77000 o equivalent corre-
sponent al 2008

10. En el cas d’entitats públiques, el 50% del pagament es farà anticipa-
dament en rebre la notificació de concessió de l’acció. El 50% restant es paga-
rà quan finalitzi i una vegada rebut l’informe final. En el cas d’entitats privades
es farà el pagament de l’import total, el cent per cent, una vegada acabat i justi-
ficat convenientment l’acció o l’activitat objecte de la subvenció. 

Setè. Conceptes susceptibles d’ajuda
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es destinen a cobrir total-

ment o parcialment les despeses següents, sempre que estiguin directament rela-
cionades amb la realització de l’acció especial per a la qual s’han concedit:

a) Despeses de personal, ocasionades exclusivament per la incorporació
de persones alienes a la plantilla dels organismes participants, amb dedicació
exclusiva a l’acció i sota qualsevol programa d’adscripció temporal d’acord
amb la normativa del centre receptor, limitada a la durada del treball d’investi-
gació i sense que impliqui cap relació laboral posterior.

b) Despeses d’equips, d’instruments, d’aparells i d’altre material inventa-
riable indispensable per dur a terme l’acció especial.

c) Despeses corresponents a materials fungibles.

d) Despeses corresponents a viatges i dietes.

e) Altres depeses justificades adequadament per executar de manera
correcta l’acció especial.

f) Totes les despeses derivades de la tramitació i registre de patents, sem-
pre que existeixi un compromís de participació d’empreses privades en el finan-
çament del projecte.

En cap cas seran subvencionables les despeses corresponents de mobilia-
ri, ni de material d’ús exclusivament administratiu.

Vuitè. Avaluació i Selecció de les propostes 
1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concediran amb

subjecció al principi d’objectivitat.

2. D’acord amb la naturalesa de la sol·licitud, es pot fer una avaluació
externa a través d’un organisme o d’un sistema avaluador independent de tipus
científic o tecnològic.

3. L’avaluació cientificotècnica per a la selecció de propostes, s’ha de
basar en els criteris següents, que es valoraran de la manera que s’indica:

a) Característiques de l’acció sol·licitada que en facin difícil el finança-
ment mitjançant altres convocatòries (1 punt).

b) Qualitat cientificotècnica i la viabilitat de la proposta (2 punts).

c) Adequació dels recursos financers prevists en els objectius que es pro-
posen (1 punt).

d) El fet que les accions comptin amb finançament d’altres organismes,
oficials i/o privats (1 punt).

e) Interès, rellevància i oportunitat de la proposta (2 punts).

f) Impacte previsible de les activitats proposades (1 punt).

g) Ajust a les temàtiques establertes a l’apartat 1.3. (1 punt).

h) En el cas de les ajudes per donar suport al funcionament, constitució i
consolidació de grups interdisciplinaris, per finançar agendes i per establir i
posar en funcionament xarxes, a més del que s’ha especificat abans, s’avalua el
currículum dels investigadors, dels coordinadors o dels responsables involu-
crats, la participació d’un nombre significatiu d’investigadors i la intensitat del
caràcter de col·laboració dels participants. (1 punt).

4. La Comissió Avaluadora interna està presidida per la directora general
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, i està formada per la
secretària general de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, la direc-
tora general d’Economia, el cap de servei d’Innovació i la cap de servei de
Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que hi actuarà com a secretària.

5. Aquesta Comissió es reunirà aproximadament cada dos mesos a partir
del mes de gener de l’any 2007 i farà l’avaluació de les sol·licituds rebudes fins
al moment, encara que no hagi acabat el termini de presentació de sol·licituds,
ja que no és necessària la comparació i la prelació de les sol·licituds presenta-
des, tot això d’acord amb els articles 17.2 i 17.3 del Text refós de la Llei de sub-
vencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Així mateix,
seleccionarà les propostes avaluades favorablement segons els criteris del punt
3 d’aquest apartat (només seran avaluades favorablement les propostes que
superin 6 punts) i aquesta Comissió també establirà l’assignació del pressupost
a l’acció fins a un màxim de 18.000 euros per acció.

6. Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats, la comissió interna pot con-
siderar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte (segons els
màxims de l’apartat sisè punt 4 i el punt 6), de manera que sigui aquesta la part
que es valori i la que s’hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï
la finalitat de la subvenció.

Novè. Justificació de les ajudes
1. L’investigador responsable ha de presentar un informe final de segui-

ment en el termini de quinze dies des de la data d’acabament de les accions,
indicada a la proposta de resolució. La data de presentació de les justificacions
no podrà ser en cap cas posterior a dia 30 d’octubre de 2008.

2.A l’informe, hi ha de constar: 

2.1 La conformitat del representant legal de l’organisme o l’entitat bene-
ficiària.

2.2 Compte justificatiu: relació de totes les despeses realitzades fins al
moment de presentació de l’informe i les fotocòpies confrontades de les factu-
res lliurades pels corresponents serveis de comptabilitat, que han de conservar
els originals de les factures i altres documents justificatius de les despeses. Una
vegada presentat l’informe final ha de quedar justificat en la seva totalitat la part
l’acció subvencionada.

2.3 Un resum dels resultats obtinguts i una còpia de totes les publicacions,
programes d’actes, documents de publicitat, etc., que hagin derivat del projecte
amb les imatges i obligacions que detalla el punt desè d’aquest annex.

3. És obligat justificar la subvenció en els termes establerts. La no justifi-
cació o la justificació insuficient durà aparellat el reintegrament de la subvenció
a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Desè. Obligacions dels beneficiaris
1. Realitzar l’activitat en el termini que indiqui la resolució. Qualsevol

canvi que s’introdueixi en les condicions de realització de l’activitat ha de ser
comunicat a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació, per a la seva autorització o denegació, si cal.

2. Acreditar, davant la Direcció General de R+D+I, la realització de l’ac-
tivitat i justificar les ajudes en la forma i amb la presentació de la documentació
que es detalla al punt novè d’aquesta convocatòria.

23BOIB 23-12-2006Num. 184



3. Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i altres
òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subven-
cions concedides.

4. Comunicar a la Direcció General de R+D+I l’obtenció de subvencions
o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o enti-
tat pública o privada de qualsevol nacionalitat.

5. Si es produeix la renúncia a l’ajuda atorgada, aquesta s’ha de presentar
per escrit a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació. Si la renúncia és posterior al pagament de l’ajuda, el beneficiari l’ha
de reintegrar a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
el termini de quinze dies i ha d’aportar còpia del document acreditatiu del rein-
tegrament a la Direcció General d’R+D+I. 

6. S’ha de comunicar a la Direcció General d’R+D+I, amb una antelació
mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb
l’activitat subvencionada. 

7. Fer constar a les memòries anuals que es redactin, així com als treballs,
activitats, publicacions, documents o actes públics relacionats amb la finalitat de
la subvenció, el patrocini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
cofinançament amb fons FEDER i més concretament la imatge corporativa de
la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la imatge de la Unió Europea.
Una còpia de les publicacions s’ha de remetre a l’esmentada Direcció General.

Onzè. Seguiment i actuacions de control
1. La Direcció General de R+D+I establirà els procediments adequats per

fer-ho i designarà, si n’és el cas, els òrgans, comissions o experts que consideri
necessàries per a realitzar les oportunes actuacions de seguiment i comprovació
de l’aplicació de l’ajuda.

2. En el seguiment, es valorarà el grau de compliment de les activitats
programades, mitjançant informes, en els termes prevists al punt desè.

3. El fet de no complir les normes d’aquesta convocatòria, d’ocultar dades
o que aquestes siguin falses o inexactes, no realitzar l’acció o no justificar-la pot
donar lloc a revocar la concessió de l’ajuda i a haver de reintegrar les quantitats
rebudes, d’acord amb els articles 43 i 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de l’aplicació del
règim sancionador previst en el títol cinquè d’aquest Decret legislatiu.

4. Les ajudes concedides d’acord amb el que disposa aquesta Resolució
s’han de sotmetre al règim de fiscalització, de control i d’inspecció que es pre-
veu en l’article 41 del Decret legislatiu 2/2005.

5. Si en el seguiment s’observa l’incompliment o la desviació, per raons
imputables als beneficiaris, de les obligacions derivades de la concessió de l’a-
juda, o bé la falsedat, la inexactitud o l’omissió de dades, una desviació clara pel
que fa a la qualitat cientificotècnica dels processos seguits i dels resultats espe-
rats, l’aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a
aquelles per les quals fou concedida l’ajuda inicialment, o l’obtenció amb pos-
terioritat a la presentació de la sol·licitud d’altres ajudes públiques o privades
que, en el seu conjunt, superin el cost de l’activitat, el conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació acordarà la modificació de la resolució de concessió, amb
els efectes que corresponguin, incloent-hi la devolució de les quantitats perce-
budes amb els interessos pertinents i l’aplicació eventual del règim sancionador
establert legalment.

6. Les entitats beneficiàries de les ajudes resten obligades a comunicar a
la Comissió qualsevol eventualitat en l’activitat subvencionada quan n’afecti el
compliment segons els termes de la concessió de l’ajuda.

Dotzè. Resolució i notificació
1. La concessió de les ajudes s’ha de notificar directament a les persones

interessades.

2. Les sol·licituds de subvenció es resoldran una vegada siguin avaluades
per la comissió corresponent (tal com es detalla a l’apartat vuitè de la present
resolució).

3. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d’acabar
el termini de presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes mit-

jançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, llevat que
es realitzi una ampliació i modificació del crèdit destinat.

Tretzè. Responsabilitats
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no és responsable de l’actua-

ció de personal investigador beneficiari de les ajudes, ni per danys i perjudicis
que puguin sobrevenir, sempre que els esmentats danys o perjudicis li siguin
imputables.

Catorzè. Normativa aplicable
Tot el que no s’especifica en aquesta resolució s’ha d’ajustar al Decret

legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Ordre del con-
seller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004, per la qual s’es-
tableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i a les normes que la comple-
menten.

L’òrgan competent per a resoldre la concessió dels expedients és el con-
seller d’Economia, Hisenda i Innovació, d’acord amb el que estableix l’article
7.3 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de
2004.

Disposició final única
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació

Palma, 12 de desembre de 2006

ANNEX I. SOL·LICITUD D’AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS DE
RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ.
ANY

DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT DE L’AJUDA
NIF: ________________
Centre/institució/empresa: ______________________________________

DADES DEL RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Cognoms: ______________________________ Nom: _______________
NIF: ________________
Departament: ________________________________________________
Adreça del centre: ____________________________________________
Població: ___________________________ codi postal: ______________
Telèfon: ________________ fax: ________ adreça electrònica: ________
Càrrec/categoria professional: ___________________________________

DADES DE L’ACCIÓ ESPECIAL
Títol: ______________________________________________________
Duració: ____________ data d’inici:   /   /        data d’acabament   /   /
Import sol·licitat: _____________________________________________
Tipus d’acció (cal indicar amb una creu el tipus d’acció, vegeu l’apartat 1.2 de
la Resolució) :

(   )   Presentació de propostes a les convocatòries del Programa Marc de la Unió
Europea.

(   )   Constitució de grups interdisciplinaris.

(   )   Realització d’agendes

(   )   Constitució, consolidació i manteniment de xarxes.

(   )   Suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats
d’R+D 

(   )   Suport a programes concrets d’interrelació i intercanvi de coneixement
entre actors de l’entorn científic i empresarial.

(   )   Reforçament de les necessitats d’equips tecnològics dels grups de R+D +
I, i centres tecnològics.

(   )   Desenvolupament i Registre de Patents

Com a sol·licitant, declar que són certes i completes les dades d’aquesta sol·lic-
itud, així com tota la documentació annexa, i em comprometo, si obtenc l’aju-
da, a complir les condicions que s’especifiquen en la Resolució.
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_______________, ____ d ______________ de _____

Signatura de l’investigador Vist i plau del vicerectorat de
Responsable Recerca o responsable de l’entitat

DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23283

Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es modi-
fica la composició de la Comissió Avaluadora designada en la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’11 d’agost de
2006, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts a l’alum-
nat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics per a intercanvis escolars amb l’alumnat de centres
docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar
2006-2007

Ateses circumstàncies sobrevingudes en el personal de la Direcció
General de Política Lingüística, que impedeixen l’assistència de la cap del
Servei de Política de Normalització Lingüística a la Comissió, i fent ús de les
facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Es modifica la composició de la Comissió Avaluadora designada en la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’11 d’agost de 2006, per la qual
es fa pública la convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes
Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l’alumnat de
centres docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar 2006-2007
(BOIB núm. 119, de 22 d’agost), la qual estarà formada pels membres següents:

Presidenta: la cap de la Secció I de la Direcció General de Política
Lingüística

Secretari/ària: un/a tècnic/a de la Direcció General de Política Lingüística
Vocal: el cap del Servei d’Ensenyament de Català de la Direcció General

d’Administració i Inspecció Educativa
Vocal: la cap del Negociat III de la Direcció General de Política

Lingüística
Vocal: un/a tècnic/a del Servei d’Ensenyament de Català de la Direcció

General d’Administració i Inspecció Educativa.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurí-

dic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta
Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears; o recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va, davant 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 publicació d’aquesta Resolució.

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

Palma, 5 de desembre de 2006

— o —

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 23019

Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 15 de des-
embre de 2006, per la qual es regulen les ajudes per dur a terme
projectes adreçats a persones majors dependents per a l’any 2007
i se n’estableix la convocatòria

El Decret 15/2001, de 2 de febrer, atribuïa a l’Institut Balear d’Afers

Socials (IBAS) entre altres la competència de l’execució dels plans i dels pro-
grames autonòmics de serveis socials.

Mitjançant la disposició addicional setena de la Llei 10/2003, de 22 de
desembre, de mesures tributàries i administratives (BOIB núm. 179 EXT, de 29
de desembre), s’extingeix la personalitat jurídica de l’entitat autònoma Institut
Balear d’Afers Socials, s’atribueixen a la Conselleria de Presidència i Esports
les competències en matèria de serveis socials que no hagin estat objecte de
transferència als consells insulars, i se subroga en tots els drets i les obligacions
de les quals sigui titular aquesta entitat autònoma o que es puguin derivar dels
convenis de col·laboració, concerts, contractes o qualsevol altre negoci jurídic
subscrit entre aquesta entitat i altres persones físiques o jurídiques, privades o
públiques, en l’exercici de les competències de l’entitat que no hagin estat
objecte de transferència als consells insulars.

Aquesta Resolució s’emmarca en aquestes competències, amb la finalitat
de promoure i potenciar la realització de programes que permetin crear, ampliar
o millorar els serveis d’atenció a les persones majors afectades per problemes
greus d’autonomia personal, amb limitacions en la seva autonomia personal o
amb problemes greus d’aïllament.

Per tot això, i segons el que disposen l’article 15.1 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sub-
vencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i l’article 3 de l’Ordre de la con-
sellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 137, de
2 d’octubre), modificada per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de
8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 23 de març), per la qual s’estableixen les
bases reguladores de subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports; a
proposta de la directora general de Serveis Socials; segons els informes previs
del Servei Jurídic de la Conselleria de Presidència i Esports i de la Direcció
General de Pressuposts; amb la fiscalització limitada de la Intervenció General
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i fent ús de les facultats que m’a-
tribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, dict la
següent

Resolució

1. Objecte
1.1 Aquesta Resolució té per objecte establir i regular ajudes de caràcter

econòmic per dur a terme projectes adreçats a persones majors dependents amb
càrrec a l’exercici econòmic de 2007.

1.2 Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores de subven-
cions que estableix l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de
setembre de 2003, modificada per l’Ordre de la consellera de Presidència i
Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 23 de març), i, concretament,
pel que disposa l’article 1.2.a), que estableix, com un dels objectes de les sub-
vencions de la Conselleria de Presidència i Esports, la creació, reforma, dotació
i manteniment d’infraestructures i programes que donin suport a les activitats o
als beneficiaris de l’acció de la Conselleria de Presidència i Esports i als ens ins-
trumentals que en depenen.

2. Finalitat
Les ajudes es concedeixen per dur a terme projectes de construcció, adap-

tació, reconversió, equipament i manteniment de places residencials; per a allot-
jament permanent o temporal; per a estades diürnes i allotjaments alternatius per
a persones majors de 65 anys amb problemes d’autonomia personal o amb pro-
blemes greus d’aïllament, i per dur a terme projectes d’atenció socioassistencial
per a persones dependents afectades per la malaltia d’Alzheimer o per demèn-
cies de característiques similars. Els projectes hauran d’estar temporalitzats a la
data màxima de 31 d’octubre de 2007.

3. Import i crèdit pressupostari
3.1 Per a l’exercici de l’any 2007, l’import màxim que es destina a aques-

tes ajudes i les partides a les quals s’imputa la despesa són els que s’especifi-
quen en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

3.2 El finançament de les subvencions que regula aquesta convocatòria
queda condicionat a l’aprovació dels crèdits pressupostaris corresponents en la
llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2007.

3.3 L’assignació que es fa per a aquesta convocatòria és vinculant per
l’import del crèdit de cada capítol i no per a cada partida.

3.4 Quan l’import de les sol·licituds d’ajudes sigui superior a les quanti-
tats màximes que fixa aquesta Resolució, els criteris que s’han de seguir per
concedir-les són els que estableix el punt 7 d’aquesta Resolució. En el cas que
es produeixin romanents en els imports d’aquestes partides, es pot augmentar
l’import de les altres del mateix capítol, sense modificar-ne l’import global.

3.5. En el supòsit que el beneficiari de la subvenció hi renunciï, l’import
de l’ajuda podrà ser repartida de manera proporcional entre la resta dels benefi-
ciaris respectant la proporcionalitat de les ajudes repartides mitjançant el siste-
ma de prorrateig establert.
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