
tiu objecte d’aquesta resolució. 

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

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades, d’acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i 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, poden interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Patrimoni, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva de publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears o, alternativament, un recurs contenciós
administratiu 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 seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

El director general de Patrimoni,
Miguel Mateu Roig

Palma, 14 de juny de 2006.

— o —

Num. 11951
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 23
de juny de 2006, per la qual s’ofereixen beques predoctorals per
a la formació de personal investigador

La Llei 7/1997 de recerca i desenvolupament tecnològic, assenyala com a
objecte el foment de la investigació científica, la innovació tecnològica, la nor-
malització i homologació necessàries per augmentar el coneixement científic i
per accelerar la seva integració dins del mercat europeu i la seva presència efec-
tiva dins els mercats internacionals, i preveu, en l’article 2, el Pla de recerca i
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. Un dels objectius del Pla és
consolidar una estructura investigadora d’excel·lència.

El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008 permet impulsar de
forma coordinada i conjunta l’R+D+I. L’objectiu general estratègic d’aquest Pla
és incidir en el reforçament del sistema d’innovació de les Illes Balears, la qual
cosa implica la consolidació de polítiques que permetin millorar l’eficiència de
les actuacions.

Els recursos humans són el factor limitant més important per a la creació,
l’absorció i la transformació del coneixement. Per aquest motiu un dels progra-
mes que articulen el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears
és el programa de potenciació dels recursos humans. La formació de personal
investigador objecte d’aquesta convocatòria és una mesura de foment de la
investigació científica i tecnològica per enfortir la capacitat investigadora dels
grups d’R+D, tant dins del sector públic com del privat i millorar la capacitat
tecnològica de les empreses mitjançant la formació i adaptació de personal qua-
lificat per a la seva incorporació al sistema d’innovació.

Aquesta nova convocatòria presenta dues novetats, resultat de la publica-
ció de l’Estatut del personal investigador en formació. La primera és la extensió
dels beneficis del sistema de Seguretat Social als becaris dels dos primers anys,
encara que no tinguin la consideració de treballadors assalariats subjectes a
l’Estatut dels treballadors i a la resta de legislació laboral i la segona és la con-
tractació laboral, amb determinats requisits, per als dos anys següents del pro-
grama.

D’acord amb la voluntat del Govern de les Illes Balears d’enfortir i millo-
rar la capacitació i les condicions del personal investigador, aquesta oferta de
beques s’ajusta als requisits de l’esmentat estatut del personal investigador en
formació.

Aquesta convocatòria s’ajusta al que disposen el 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 (BOIB núm. 196, de 31 de desem-
bre); l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de març de
2004, (BOIB núm. 44, de 27 de març), per la qual s’estableixen les bases regu-
ladores per a la concessió de subvencions en matèria de recerca i desenvolupa-
ment tecnològic; i el Reial decret 63/2006, de 27 de gener (BOE núm. 29, de 3
de febrer), pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació.

El dia 28 de desembre de 2005 el Consell de Govern va aprovar el Pla
estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2006, entre les quals es troben les beques predoctorals per a la formació
de personal investigador, objecte d’aquesta convocatòria.

RESOLC

Primer. Convocatòria
1. Obrir l’oferta d’un total de quinze beques de recerca, l’objectiu de les

quals és la formació en recerca científica i tècnica en diverses línies prioritàries
de titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o
unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

2. Amb aquesta convocatòria es pretén fomentar la recerca científica i tec-
nològica dins d’àrees que serveixen per satisfer les necessitats socials i produc-

tives de les Illes Balears i també per formar les persones becàries com a inves-
tigadores de manera que la formació rebuda durant el període de gaudi de la
beca els pugui ajudar a integrar-se dins el sistema productiu.

Segon. Modalitats
1. Modalitat 1. Línies prioritàries del Pla de ciència, tecnologia i innova-

ció
a) Modalitat 1.a. Línia turisme: competitivitat en economia turística; polí-

tiques turístiques; innovació en turisme; segmentació del mercat turístic; desen-
volupament econòmic sostenible. Una beca

b) Modalitat 1.b. Línia TIC aplicades a l’activitat turística: Sistemes d’au-
toguia turística adaptats al patrimoni natural i cultural; disseny i dispositius d’in-
formació turística i senyalització acústica, dispositius d’accés a xarxes d’infor-
mació adequats al sector turístic; sistemes de gestió sense paper, documents
electrònics, esquemes XML; sistemes de millora de la productivitat, aplicacions
back office i front office integrades; sistemes capil·lars d’informació i reserves
que permetin mecanitzar l’oferta de les pimes i dels petits municipis; aplicació
i desenvolupament de sistemes de gestió del sistema de qualitat turística per a
empreses i productes; gestió i difusió de la informació sobre qualitat turística;
sistema d’informació per cooperació en destinacions (compres, vendes, etc.).
Una beca

c) Modalitat 1.c. Medi ambient. Gestió sostenible mediambiental; estudi
de la biosfera balear; biodiversitat; energia; residus; aigua; transport intel·ligent;
atmosfera i canvi global. Una beca

d) Modalitat 1.d. Ciència i tecnologia marines. Utilització sostenible dels
ecosistemes marins; biodiversitat marina; investigació dels riscs relacionats amb
els recursos marins; investigació oceanogràfica dins el context del canvi global;
processos de la franja costanera i el marge continental; desenvolupament de tec-
nologies marines noves i competitives. Dues beques

e) Modalitat 1.e. Ciències de la salut. Càncer; estudi dels mecanismes
moleculars, genètics i cel·lulars de les malalties; neurociències i envelliment;
malalties infeccioses i immunitàries; malalties nutricionals i digestives; malal-
ties respiratòries, ambientals i ocupacionals; malalties renals i metabòliques;
malalties neoplàsiques; salut cardiovascular; bioinformàtica; telemedicina. Tres
beques

2. Modalitat 2. Temàtica oberta. Set beques.

Tercer. Objecte
1. L’objecte d’aquestes beques és la formació de personal investigador

mitjançant la incorporació de les persones sol·licitants a grups de recerca, i la
realització de tesis doctorals a centres o unitats de recerca i desenvolupament
tecnològic, de caràcter públic, ubicats a les Illes Balears.

2. El programa d’aquestes beques s’estructura en dos períodes: un primer
període de beca, de dos anys des de la concessió de l’ajuda, per a la realització
dels crèdits del període de docència del programa de doctorat, l’inici del treball
de tesi i l’obtenció de la suficiència investigadora, i un segon període, de con-
tracte per a l’acabament de la tesi , una vegada superat el període de beca i obtin-
gut el diploma d’estudis avançats o document administratiu que el substitueixi
d’acord amb la nova estructura d’ensenyaments adaptada a l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior. Durant la segona etapa el personal investigador en for-
mació ha de formalitzar un contracte laboral amb l’organisme, centre o institu-
ció al qual estigui adscrit.

En aquells supòsits en què la persona beneficiària d’una ajuda hagi obtin-
gut el DEA amb anterioritat a la finalització dels dos primers anys no accedirà
a la contractació laboral o fase de contracte fins que completi el període de dos
anys de beca.

Quart. Import màxim
1. L’aportació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, o si

n’és el cas, dels fons procedents del Fons Social Europeu, és com a màxim de
1.117.645,35 euros (un milió cent desset mil sis-cents quaranta-cinc euros amb
trenta-cinc cents) i té caràcter pluriennal.

2. La distribució màxima d’anualitats que inclou dotació mensual, taxes
acadèmiques i les quotes de la Seguretat Social de l’empresari és la següent:

- Any 2006. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
62.550 euros (seixanta-dos mil cinc-cents cinquanta euros) amb la distribució
següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:

- 62.550 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 corresponent
al 2006

- Any 2007. Es reserva, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient, la
quantitat màxima de 277.593,15 euros (dos-cents setanta-set mil cinc-cents nor-
anta-tres euros amb quinze cèntims) amb la distribució següent i amb càrrec a
les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació o de partides equiva-
lents:

- 277.593,15 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 corres-
ponent al 2007

- Any 2008. Es reserva, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient, la
quantitat màxima de 487.367,40 euros (quatre-cents vuitanta-set mil tres-cents
seixanta-set euros amb quaranta cèntims) amb la distribució següent i amb
càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació o de partides
equivalents:

- 228.087,40 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 corres-
ponent al 2008

- 185.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 corres-
ponent al 2008

- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 correspo-
nent al 2008

- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44100 correspo-
nent al 2008
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- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 correspo-
nent al 2008

- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 correspo-
nent al 2008

- Any 2009. Es reserva, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient, la
quantitat màxima de 284.642,40 euros (dos-cents vuitanta-quatre mil sis-cents
quaranta-dos euros amb quaranta cèntims) amb la distribució següent i amb
càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació o de partides
equivalents:

- 25.362,40 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 correspo-
nent al 2009

- 185.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 corres-
ponent al 2009

- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 correspo-
nent al 2009

- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44100 correspo-
nent al 2009

- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 correspo-
nent al 2009

- 18.520,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 correspo-
nent al 2009

- Any 2010. Es reserva, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient, la
quantitat màxima de 5.492,40 euros (cinc mil quatre-cents noranta-dos euros
amb quaranta cèntims) amb la distribució següent i amb càrrec a les partides
pressupostàries que s’indiquen a continuació o de partides equivalents:

- 5.492,40 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 correspo-
nent al 2010

Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària,
l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida.

Cinquè. Beneficiaris
1. Els beneficiaris d’aquestes subvencions són:
a) Les persones físiques que reuneixen els requisits que s’estableixen en

l’apartat 2 d’aquest article.
b) Els centres de recerca i desenvolupament (R+D) que s’estableixen en

l’apartat 3 d’aquest article.
2. Per optar a les beques objecte d’aquesta oferta són necessaris els requi-

sits següents:
a) Posseir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país membre de la

Unió Europea, o ser estranger resident a Espanya en el moment de sol·licitar la
beca.

b) Estar en possessió del títol de llicenciat, d’enginyer o d’arquitecte per
una escola tècnica superior. La data de finalització dels estudis per a l’obtenció
del títol de llicenciat o enginyer no pot ser anterior a l’1 de gener de 2001,
excepte per a les persones llicenciades en medicina, farmàcia, biologia, quími-
ca o psicologia, que en el moment de sol·licitar la beca estiguin en possessió del
títol oficial d’especialitat mèdica (MIR) o farmacèutica (FIR) o tenguin el cer-
tificat oficial d’especialitat en biologia (BIR), química (QUIR) o psicologia
(PIR). En aquests casos la data de finalització ha de ser posterior a l’1 de gener
de 1997.

També poden presentar la sol·licitud les persones titulades que hagin fina-
litzat els estudis amb posterioritat a l’1 de gener de 1997 i que acreditin que
entre aquesta data i l’1 de gener de 2001 s’han dedicat a l’atenció i cura de fills
menors de sis anys.

c) La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de primer
i segon cicle del candidat ha de ser igual o superior a 1,80. La nota mitjana s’ha
de calcular amb dos decimals a partir de les assignatures aprovades amb l’apli-
cació del barem següent:: 1 = aprovat, 2 = notable, 3 = excel·lent, 4 = matrícu-
la d’honor.

En el cas que constin en l’expedient assignatures convalidades, en les
quals no s’especifiqui qualificació, es computarà com un aprovat.

Els títols obtinguts a l’estranger o a centres espanyols no oficials han d’es-
tar convalidats o reconeguts per les autoritats que són competents en el moment
de sol·licitar la beca. A l’efecte de convocatòria, es considerarà reconegut el títol
quan la persona sol·licitant acrediti que ha estat admesa als programes de doc-
torat de la universitat en el moment de sol·licitar la beca.

3. També seran beneficiaris d’aquestes ajudes, durant el període a què es
refereix l’apartat novè 2.b d’aquesta resolució, els centres d’R+D sense finalitat
de lucre, que tinguin capacitat de contractació laboral i que hagin obtingut un
projecte de recerca i desenvolupament tecnològic (projecte marc) subvencionat
per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

Als efectes d’aquesta resolució s’entén per centre d’R+D:
a) Centres públics d’R+D: les universitats públiques, els organismes

públics d’investigació reconeguts per la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment
i coordinació de la investigació científica i tècnica, els centres d’R+D amb per-
sonalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats o dependents de
l’Administració general de l’Estat i els centres d’R+D vinculats o dependents
d’administracions públiques territorials, independentment de la seva personali-
tat jurídica.

b) Centres públics i privats d’R+D sense finalitat de lucre: les universitats
privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i
activitat demostrada a R+D, inclosos els centres tecnològics la propietat i gestió
dels quals sigui majoritàriament de les administracions públiques.

c) Centres tecnològics: centres d’innovació i tecnologia reconeguts d’a-
cord amb el Reial decret 2609/1996, de 20 de desembre, la propietat o òrgan de
govern dels quals no sigui majoritària de les administracions públiques.

Sisè. Sol·licitants
Les persones físiques i els Centres d’R+D als quals s’ha fet referència a

l’apartat anterior han de presentar conjuntament les sol·licituds de subvenció
d’acord amb el que disposa l’apartat onzè i l’annex I d’aquesta resolució.

Setè. Avaluació i selecció
1. Les subvencions regulades en aquesta resolució es concediran amb sub-

jecció al principi d’objectivitat i el sistema de selecció serà el concurs.
2. En primer lloc, s’avaluaran les sol·licituds corresponents a les diferents

categories de la modalitat 1 (línies prioritàries del Pla de ciència, tecnologia i
innovació). Les que no obtinguin una beca en aquesta modalitat, i en el cas que
ho hagin sol·licitat, passaran a ser avaluades amb les sol·licituds presentades per
a la modalitat 2 (temàtica oberta).

3. La comissió segons el seu criteri pot canviar una sol·licitud de modali-
tat si considera que aquest canvi pot beneficiar la persona interessada.

4. La comissió de selecció farà l’avaluació interna i emetrà l’informe que
ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució i serà inte-
grada pels membres següents:

a) La directora general d’R+D+I, qui actuarà com a presidenta
b) La secretària general de la Conselleria d’Economia, Hisenda i

Innovació
c) El secretari general de la Conselleria d’Educació i Cultura
d) Un representant de la Universitat de les Illes Balears
e) Cinc experts nomenats pel conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
f) La cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, qui actua-

rà com a secretària
5. Les sol·licituds s’han de sotmetre a una doble avaluació, una d’externa

i una altra d’interna.
6. L’avaluació externa serà a càrrec d’una comissió composta per experts

externs o un organisme avaluador independent (ANEP o d’altres). Es basarà en
els criteris següents aplicables a cadascuna de les àrees a què es refereix l’annex
I d’aquesta resolució:

a) Currículum de la persona candidata (fins a un màxim de cinc punts).
b) La capacitat formativa del grup de recerca i del director de la tesi pro-

posat (fins a un màxim de cinc punts).
c) Qualitat cientificotècnica del projecte de recerca de tesi doctoral, com

també la qualitat, la importància, la durada i el finançament del projecte de
recerca al qual s’adscriu la beca (fins a un màxim de cinc punts).

7. La comissió de selecció esmentada en el 4t paràgraf d’aquest punt ha
de revisar els informes elaborats per la comissió externa, i ha de sotmetre els que
hagin obtingut una qualificació favorable (igual o superior a 9 punts) a una nova
avaluació. En el cas que el nombre de sol·licituds avaluades favorablement sigui
superior a 30, la comissió de selecció podrà establir que la nota mínima per a
passar a la fase d’avaluació interna sigui la nota obtinguda per l’aspirant situat
per ordre de puntuació en el número 30.

Aquesta avaluació s’ha de basar en els criteris següents aplicables a les
modalitats o línies prioritàries a què es refereixen l’annex I i el punt segon d’a-
questa resolució:

a) Entrevista personal a la persona candidata. Es defensarà el projecte de
tesi i es valorarà l’adequació de la persona sol·licitant a la feina proposada i el
coneixement del projecte que presenta. La comissió de selecció ha de convocar
els sol·licitants a aquesta entrevista mitjançant resolució, que es publicarà a l’a-
dreça d’Internet http://dgrdi.caib.es i al tauler d’anuncis de la Direcció General
d’R+D+I (c. de Sant Pere, 7). La no assistència per part de la persona sol·lici-
tant a l’entrevista serà motiu d’exclusió d’aquest procés selectiu (fins a un
màxim de tres punts).

b) Currículum de la persona candidata (fins a un màxim de dos punts).
c) Qualitat cientificotècnica del projecte de recerca de tesi doctoral, com

també la qualitat, la importància, la durada i el finançament del projecte de
recerca al qual s’adscriu la beca (fins a un màxim de dos punts).

d) Historial del grup de recerca (fins a un màxim de dos punts).
e) En el cas de les sol·licituds que optin per la modalitat d’àrea prioritària

del Pla de ciència, tecnologia i innovació, es tendrà com a criteri addicional l’a-
dequació i oportunitat del tema del projecte de tesi a l’àrea prioritària del Pla
(fins a un màxim d’un punt).

8. La comissió de selecció ha d’emetre l’informe que ha de servir de base
a la directora general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació,
com a òrgan instructor del procediment, per elaborar la proposta de resolució, la
qual ha d’incloure una relació per ordre de puntuació obtinguda de tots els can-
didats per a cadascuna de les modalitats.

9. En el cas que alguna de les modalitats objecte d’aquesta convocatòria
quedin totalment o parcialment vacants la comissió de selecció podrà proposar,
a la vista dels resultats de l’avaluació i atenent a criteris d’oportunitat de les pro-
postes, una variació del nombre d’ajudes adscrites a cada modalitat sense que
això pugui suposar un canvi en el nombre total de beques objecte d’aquesta con-
vocatòria.

Vuitè. Direcció dels treballs
1. Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor amb vincu-

lació al centre o unitat amb seu a les Illes Balears (a què es refereix l’apartat pri-
mer) en la qual s’hagi de dur a terme el treball. En el cas que la vinculació no
sigui de caràcter permanent, se n’ha de proposar un codirector amb aquesta vin-
culació.

2. Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d’una persona becà-
ria de nova concessió a través d’aquesta oferta. La presentació de més d’una
sol·licitud implicarà l’exclusió de totes.

3. Cap director de tesi no pot dirigir més de dues persones amb qualsevol
tipus de beca predoctoral del Govern de les Illes Balears.

4. El projecte de tesi ha d’estar emmarcat dins d’un projecte de recerca i
desenvolupament tecnològic (projecte marc) subvencionat per un organisme
competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

5. El doctor proposat com a director del treball de la tesi i amb vinculació
permanent amb un centre d’investigació de les Illes Balears ha de formar part,
oficialment, de l’equip executor d’aquest projecte marc.
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6. Per cada projecte d’investigació on s’emmarca la tesi (projecte marc),
només es pot presentar una sol·licitud. En el cas de presentar-ne més d’una,
s’exclouran de tràmit tots els expedients que es presentin pel mateix projecte
marc.

7. L’investigador principal o responsable del projecte marc ha de justifi-
car la disponibilitat del finançament i ha d’autoritzar que aquest treball de tesi
doctoral es dugui a terme.

Novè. Durada de les beques
1. El període per gaudir de la beca comença a partir de l’1 d’octubre de

2006 i la durada és de 4 anys a partir de la data d’incorporació de la persona
becària.

2. Les beques objecte d’aquesta oferta duren 4 anys i s’estructuren en dos
períodes diferenciats:

a) Durant el primer, amb una durada de 24 mesos, en què l’ajuda tindrà
les característiques d’una beca el personal investigador en formació ha d’asso-
lir la suficiència investigadora per mitjà de l’obtenció del diploma d’estudis
avançats (DEA), suficiència investigadora o document administratiu que el
substitueixi d’acord amb la nova estructura d’ensenyaments adaptada a l’Espai
Europeu d’Educació Superior.

En el cas que l’investigador hagi obtingut el DEA amb anterioritat a la
finalització dels dos primers anys de beca, no tindrà accés a la fase de contrac-
te fins que completi el període de dos anys de beca.

b) Durant el segon període, que serà com a màxim els dos anys següents
des de la finalització del període de beca, el centre d’R+D ha de formalitzar amb
el personal investigador en formació un contracte de treball en pràctiques en vir-
tut del qual l’investigador romandrà vinculat al centre de formació on desenvo-
lupi la seva tesi doctoral, de manera que ambdues parts assumiran les obliga-
cions contractuals que se’n derivin, i que en tot cas s’han d’adequar al contin-
gut de la sol·licitud de l’ajuda.

3. Atès el caràcter d’iniciació i formació en la recerca d’aquestes beques,
l’acabament del període per gaudir-ne suposa la impossibilitat de concessió
d’una altra beca predoctoral dels programes del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears.

Desè. Baixes
Les renúncies o baixes que es produeixin entre les persones becàries de

nova concessió durant els dotze primers mesos de gaudi de la beca les podran
cobrir les persones candidates consecutives de la llista de prioritat.

En aquests casos, el període de gaudi de la beca serà el temps restant fins
a completar els quatre anys de durada inicial de la beca.

Onzè. Documentació, formalització de la sol·licitud i termini
1. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir

de l’endemà d’haver-se publicat aquesta oferta en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

2. Els impresos de sol·licitud seran a disposició de les persones interessa-
des al Servei d’R+D de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (c. de
Sant Pere, 7, 4t pis, tel. 971 78 41 78). També es podran trobar al Vicerectorat
d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears, o a través d’Internet
http://dgrdi.caib.es .

3. Només es pot presentar una sol·licitud per persona. Aquesta sol·licitud
pot optar per una de les modalitats de les línies prioritàries del Pla de ciència,
tecnologia i innovació i per la modalitat de temàtica oberta alhora.

4. Cada persona sol·licitant d’una beca d’aquesta oferta ha de lliurar per
duplicat els documents següents, emplenats com cal:

- Referents a la persona sol·licitant:
a) Sol·licitud de beca d’acord amb l’imprès normalitzat. El formulari de

sol·licitud s’ha d’emplenar a la pàgina web http://dgrdi.caib.es, que permet la
impressió de la sol·licitud. La sol·licitud s’ha d’adreçar al conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació. L’ha de presentar la persona candidata a becària i el repre-
sentant legal de l’organisme amb les conformitats del director de la tesi docto-
ral, l’investigador principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la
persona becària, i el responsable de la unitat (departament, institut o centre) en
la qual s’hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral (annex 1).

b) Fotocòpia acarada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura comple-
ta (1r i 2n cicle) de la persona sol·licitant, que ha d’incloure la nota mitjana.

c) Currículum de la persona sol·licitant.
d) Fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant.

En el cas de persones sol·licitants estrangeres, fotocòpia de la targeta de resident
(NIE).

e) Currículum del director de la tesi doctoral, on es faci referència espe-
cial als aspectes que en fan palesa la capacitat formativa.

f) Historial del grup de recerca en què s’integra el director de la tesi doc-
toral, amb referència especial als aspectes relatius a la formació de personal
investigador.

g) Descripció del projecte de tesi doctoral (màxim 300 paraules).
h) Document acreditatiu de la concessió del projecte marc, on figuren la

quantitat concedida per al finançament del projecte i les dades d’execució, tot
això avalat per l’investigador principal.

i) Pla de feina dels quatre anys, i més concretament del primer any.
j) Declaracions responsables de no incórrer en cap causa d’incompatibili-

tat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.
k) Declaració responsable del sol·licitant d’estar al corrent del pagament

de les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
la Seguretat Social.

l) Certificat o acreditació d’existència de compte bancari, la titularitat del
qual recaigui en la persona beneficiària de la subvenció.

m) Fotocòpia del llibre de família en el cas de sol·licitants amb fills
menors de 6 anys

- Referents a l’entitat sol·licitant:
a) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) de l’entitat sol·licitant o dels

representants.
b) En cas d’administracions territorials, certificació emesa per l’òrgan

competent que acrediti la representació amb què actua el signant de la sol·lici-
tud.

c) 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 amb què actua el sol·licitant. Si ja consta en la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, n’hi ha prou amb una
manifestació en aquest sentit.

d) En el cas de persones jurídiques no incloses en els apartats b) i c) 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 amb què actua el signant de
la sol·licitud.

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

f) 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.

g) Certificat o acreditació d’existència de compte bancari la titularitat del
qual recaigui en l’entitat beneficiària de la subvenció. Si ja consta en la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, n’hi ha prou
amb una manifestació en aquest sentit.

5. La sol·licitud i la documentació especificada en l’apartat 11.4 s’han de
presentar en el Registre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (c.
de Sant Pere, 7, Palma), o bé mitjançant qualsevol de les altres possibilitats que
preveu l’article 38, 4t de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

6. Si la documentació és incompleta o no compleix els requisits que exi-
geix aquesta Resolució, es requerirà la persona interessada perquè, en el termi-
ni de deu dies, en completi la documentació o n’esmeni les deficiències, amb
indicació que, si no ho fa així, s’entendrà que ha desistit de la petició, després
de la resolució dictada d’acord amb l’article 42 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Dotzè. Concessió
Les resolucions de concessió de les beques i de les possibles substitucions

s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s’han de notificar
individualment a les persones beneficiàries. L’oferta pot quedar parcialment o
totalment vacant.

Tretzè. Pagament
1. Durant els dos primers any de gaudi de les ajudes (període de beca) el

pagament de les beques s’ha de lliurar directament a cada persona beneficiària,
per mensualitats completes vençudes, la primera de les quals s’ha de comptar a
partir de la incorporació de la persona becària a l’organisme de destinació, i s’hi
ha d’aplicar les retencions que corresponguin, d’acord amb la normativa vigent.

Durant el període de beca, d’acord amb el Reial decret 63/2006, de 27 de
gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, els
becaris resten assimilats a treballadors per compte d’altri, als efectes de la inclu-
sió en el règim general de la Seguretat Social.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 1 de la Llei 62/2003, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, aquestes aju-
des a la formació de personal investigador en el seu període de beca resten
exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

2. Durant els dos anys posteriors, per a l’acabament de la tesi una vegada
superat el període de beca i obtingut el diploma d’estudis avançats o document
administratiu que el substitueixi d’acord amb la nova estructura d’ensenyaments
adaptada a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, el personal investigador
en formació ha de formalitzar un contracte laboral amb l’organisme, centre o
institució al qual estigui adscrit.

Segons estableix l’article 37.b del text refós de la Llei de subvencions de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, mitjançant aquesta mateixa resolució i durant aquest
període s’autoritza el pagament anticipat de les ajudes que es convoquen als
centres d’R+D, per raons d’interès públic i a instància motivada de la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. D’acord amb el
que s’estableix en l’article 25.3 del Decret 75/2004, s’eximeix el beneficiari de
presentar aval bancari.

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació ha de transferir cada any
als centres d’R+D la quantia que correspongui en funció del nombre d’investi-
gadors en formació que s’hi incorporin.

El pagament de l’ajuda corresponent a la primera anualitat del contracte
s’ha de fer quan finalitzi la fase de beca. El pagament de l’anualitat següent s’ha
de fer quan finalitzi l’anterior anualitat, d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries i el que s’estableixi en la resolució de concessió de la subvenció.

Els centres d’R+D beneficiaris han de fer, si escau, les corresponents
retencions fiscals i ingressos pels pagaments que facin al personal en formació.

En tots aquells casos en els quals els sigui legalment exigible, els centres
d’R+D beneficiaris han d’acreditar que estan al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social mitjançant els certificats corresponents.

Catortzè. Justificació de les ajudes en la fase de contracte
1. El centre d’R+D ha de certificar les despeses fetes en l’execució de

cadascuna de les ajudes que li hagin estat concedies mitjançant compte justifi-
catiu. Aquesta certificació, de caràcter anual, s’ha de presentar a la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació abans de l’1 de
març de cada any amb les despeses efectuades fins al 31 de desembre de l’any
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anterior i s’han de presentar la memòria de les activitats realitzades, la relació
dels justificants de les despeses realitzades i còpies confrontades dels justifi-
cants originals de les despeses (contractes, nòmines, butlletins de cotització,
etc.).

2. En el cas d’entitats no subjectes a la jurisdicció del Tribunal de
Comptes, s’ha de presentar la memòria de les activitats realitzades, una relació
dels justificants de les despeses realitzades juntament amb els justificants origi-
nals.

Quinzè. Obligacions de les persones beneficiàries
1. A més de les obligacions recollides en l’article 11 del text refós de la

Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, les persones becàries han de:

a) Incorporar-se al centre d’aplicació el dia 1 d’octubre de 2006, llevat que
disposin d’autorització d’ajornament de la directora general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Aquest retard, l’ha de sol·licitar el
becari i ha d’explicar amb claredat les raons que el justifiquen, amb indicació
exacta del temps que demana, el qual, en tot cas, no pot superar tres mesos. La
no incorporació en aquest termini s’entén com a renúncia a la beca.

b) Emplenar i trametre a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació el certificat d’incorporació amb el
vistiplau del director del treball de tesi, d’acord amb l’imprès normalitzat.

c) Complir amb aprofitament les etapes del programa de formació i espe-
cialització, que s’han d’ajustar a les normes pròpies del centre on s’hagi de dur
a terme el projecte i a les directrius establertes pel tutor, amb dedicació exclusi-
va a aquesta funció.

d) Ajustar-se al règim intern o de funcionament de l’organisme o institu-
ció en la qual desenvolupi les seves activitats.

e) Atendre les obligacions que li corresponguin per raó de la seva inclusió
al règim general de la Seguretat Social.

f) Dur a terme la seva tasca en el centre d’aplicació de la beca, i per a qual-
sevol canvi de centre, de director o de projecte de recerca, de paralitzar-lo, d’ab-
sència temporal o de renúncia per part de la persona interessada, és necessari
sol·licitar-ne l’autorització prèvia de la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

g) Trametre a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, en les dates que es requereixin, informes de la labor
duta a terme i dels resultats obtinguts, inclosos la conformitat o el vistiplau del
director de tesi i del responsable de la institució en la qual es dugui a terme el
projecte.

h) Presentar a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, en la data d’acabament de la beca, independentment de
la causa que n’hagi pogut originar l’acabament, una memòria en imprès norma-
litzat que consideri la totalitat del treball fet i dels resultats, com també el currí-
culum actualitzat de la persona becària i un exemplar de totes les publicacions
que s’hagin derivat de la recerca.

i) Comunicar a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació la data de l’obtenció de la suficiència investigadora
(diploma d’estudis avançats), en el termini d’un mes a partir d’aquesta, i pre-
sentar-hi, addicionalment, una còpia del certificat acreditatiu.

j) Comunicar a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació la data de la lectura de la tesi doctoral, en el termini d’un
mes a partir d’aquesta, i presentar-hi, addicionalment, una còpia del resguard del
títol de doctor.

k) Informar específicament sobre les tasques dutes a terme des de la pre-
sentació de la tesi doctoral fins a l’acabament de l’any en curs de la beca.

l) Fer constar a totes les publicacions, informes o memòries que es puguin
derivar del treball realitzat que ha estat possible gràcies a la concessió de la beca
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes
Balears i, si escau, pel Fons Social Europeu.

2. La concessió de la beca implica, per part de la persona beneficiària, el
compliment de les normes que fixa aquesta oferta, com també de qualsevol altra
que s’estableixi per al seguiment científic i per a la justificació dels fons públics
rebuts. S’han de sotmetre, concretament, al règim d’obligacions i sancionador
que preveuen els articles 11, 50 i següents del text refós de la Llei de subven-
cions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 2/2005,
de 28 de desembre.

3. L’incompliment de les obligacions esmentades implicarà la revocació
de les ajudes concedides, d’acord amb els articles 43 i 44 del text refós de la Llei
de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret 2/2005, de 28 de desembre.

Setzè. Drets del personal investigador en formació
1. Són drets del personal investigador en formació:
a) Percebre l’ajut econòmic que correspongui a la beca. Aquest ajut no tin-

drà en cap cas naturalesa de salari.
b) Estar inclòs al règim general de la Seguretat Social d’acord amb l’esta-

blert en l’apartat devuitè. A més, tindran dret equivalent al règim de vacances,
permisos i llicències de què gaudeixi el personal investigador de l’organisme al
qual estigui adscrit.

c) Tenir dels organismes, centres o institucions que els acullin la col·labo-
ració i el suport necessaris per al desenvolupament normal dels seus estudis i
programes d’investigació, d’acord amb les disponibilitats d’aquells i d’acord
amb l’apartat quinzè.

2. Corresponen al personal investigador en formació els drets de propietat
intel·lectual derivats de la pròpia activitat formativa en la recerca i d’acord amb
la seva contribució, d’acord amb el text refós de la Llei de propietat intel·lec-
tual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. Els drets esmen-
tats seran independents, compatibles i acumulables amb altres drets que puguin
derivar-se de la investigació, sense perjudici dels condicionants derivats de l’o-
bra col·lectiva quan el becari participi o estigui vinculat a un projecte col·lectiu
d’investigació.

3. Pel que fa als possibles drets del personal investigador en formació
sobre la propietat industrial, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 11/1986, de
20 de març, de patents i, si escau, al Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre
explotació i cessió d’invencions realitzades als ens públics d’investigació. Els
drets esmentats no tindran en cap cas naturalesa salarial.

4. El personal investigador en formació que es trobi en el tercer o quart
any de gaudi de l’ajuda podrà prestar col·laboracions, amb fins formatius, en
tasques docents d’un departament universitari, amb l’acord previ entre l’inves-
tigador principal i el departament implicat, fins a un màxim de 80 h/any, i s’ha
de documentar degudament aquesta col·laboració a l’efecte de concursos. El
departament universitari ha d’expedir certificació de la docència impartida pel
personal investigador en formació al final de la seva actuació.

Dessetè. Obligacions de l’organisme d’acollida del personal investigador
en formació

Són obligacions de l’organisme, centre o institució d’acollida del personal
investigador en formació i beneficiari de la subvenció:

1. Donar al personal investigador en formació el suport necessari i facili-
tar la utilització dels mitjans, instruments o equipament que resultin necessaris
per al desenvolupament normal de la seva activitat.

2. Nomenar un tutor, amb grau de doctor, per a la coordinació i orientació
de l’activitat del personal investigador en formació.

3. Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del per-
sonal investigador en formació, sense que se li pugui exigir la realització de
qualsevol altra activitat que no estigui relacionada amb el desenvolupament de
la seva recerca o de la formació específica necessària per a aquesta.

No obstant això, el personal investigador en formació que desenvolupi la
seva activitat a la universitat podrà col·laborar en tasques docents, dins dels
límits establerts en el punt 16.4, sense que en cap cas es pugui desvirtuar la fina-
litat investigadora i formativa de les beques.

4. Durant els dos darrers anys de l’ajuda, els centres d’R+D tindran l’o-
bligació de contractar laboralment, d’acord amb la legislació laboral vigent i
amb la durada, la retribució i la resta de requisits que s’indiquin en les resolu-
cions de convocatòria, al personal investigador en formació que després d’haver
finalitzat els dos primers anys de beca hagi obtingut el diploma d’estudis avan-
çats o document equivalent, o al personal investigador en formació que després
d’haver finalitzat els dos primers anys de beca no hagi obtingut el diploma d’es-
tudis, sempre que la seva activitat investigadora hagi estat avaluada positiva-
ment per un organisme avaluador independent (ANEP o d’altres).

Devuitè. Contractació del personal investigador en formació
1. Respecte del personal investigador en formació que acabi el període de

beca, una vegada obtingut el diploma d’estudis avançats o document acreditatiu
que el substitueixi, l’organisme, centre o universitat d’adscripció ha de forma-
litzar un contracte de treball en pràctiques que abasti, com a màxim, els anys
tercer i quart des de la concessió de l’ajuda a la investigació, amb la finalitat de
realitzar la corresponent tesi doctoral.

2. Amb caràcter excepcional i sempre que s’hagin complert els dos anys
de beca, l’entitat d’adscripció del personal investigador en formació podrà for-
malitzar un contracte en pràctiques sense que la persona afectada hagi obtingut
el DEA o document equivalent, sempre que la seva activitat científica sigui ava-
luada positivament per un organisme avaluador independent (ANEP o altres).

3. La Direcció General d’R+D+I ha d’abonar als organismes, centres o
universitats d’adscripció del personal investigador en formació de contracte la
quantitat global de l’ajuda incloent en l’aportació el cost de la Seguretat Social.

4. La durada, retribució, pròrrogues i extinció del contracte en pràctiques
s’ha de regir pel que estableix l’article 11.1 del text refós de l’Estatut dels tre-
balladors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i la norma-
tiva que el desenvolupa.

Denovè. Transició a la fase de contracte
El període que transcorri des de la finalització del període de beca fins a

la data de formalització del contracte no té caràcter recuperable a efectes de
durada de l’ajut. Durant aquest període el beneficiari no percebrà cap de les
dotacions de l’ajuda.

Vintè. Dotació econòmica
1. La dotació de cadascuna de les beques serà de 1.100 euros (mil cent

euros) mensuals bruts, en concepte d’ajuda econòmica. Aquesta quantia podrà
ser modificada anualment mitjançant resolució del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació.

2. La despesa total inclou, a part de l’ajuda econòmica dels becaris, les
taxes i els preus públics per serveis acadèmics dels cursos de doctorat i la quota
empresarial de la Seguretat Social.

3. Durant el període de contracte, l’ajuda per a cadascun dels contractes
que es formalitzin a l’empara d’aquest programa es destinarà a abonar el salari
i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. La
quota empresarial de la Seguretat Social que s’aporti s’ha de calcular d’acord
amb els tipus de cotització que corresponguin per a cada any.

L’ajut anual durant aquesta fase serà la corresponent a 14 mensualitats. La
retribució que han de rebre els investigadors, que s’ha d’indicar a cada contrac-
te, serà de 15.400 euros bruts anuals (quinze mil quatre-cents euros)

No obstant això, aquestes quantitats es podran canviar al llarg del temps
de gaudi de la beca per atendre els increments dels preus i cost de vida que es
puguin produir a les taxes acadèmiques, cotitzacions a la Seguretat Social o de
les dotacions en concepte d’ajudes que perceben els becaris.

4. En cap cas no es cobriran els imports de les taxes i preus acadèmics que
superin els 35 crèdits en el decurs del període de gaudi de la beca.

Vint-i-unè. Seguretat Social de les persones becàries
1. Les persones beneficiàries de les beques atorgades amb càrrec a aques-

ta oferta estaran assimilades a treballadors assalariats, a l’efecte de la seva inclu-
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sió al règim general de la Seguretat Social.
2. L’acció protectora serà la corresponent al règim general de la Seguretat Social, amb l’única exclusió de la protecció per atur.

Vint-i-dosè. Incompatibilitats
1. Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca de característiques similars i també amb vinculacions contractuals que puguin restar exclusivitat a

la dedicació de la recerca a parer de la Direcció General d’R+D+I, per a la qual cosa serà necessari presentar un informe favorable del centre d’R+D receptor en
el qual es certifiqui que la tasca a desenvolupar per l’investigador no afecta a la finalitat investigadora i formativa de l’ajuda ni es produeix dins el mateix horari.
Tanmateix, aquestes ajudes són compatibles amb les percepcions procedents de tasques docents o investigadores directament relacionades amb l’activitat d’inves-
tigació desenvolupada pel personal investigador en formació i amb les retribucions que provinguin del projecte marc d’R+D i dels contractes realitzats en aplica-
ció de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i
tècnica i les ajudes complementàries finançades per la Comissió Europea per fomentar la formació i mobilitat d’investigadors.

2. La persona becària i/o els organismes receptors d’aquestes han de comunicar qualsevol causa possible d’incompatibilitat a la Direcció General d’R+D+I.

Vint-i-tresè. Interrupcions
1. La Direcció General d’R+D+I pot concedir la interrupció temporal de gaudi de la beca a petició raonada de la persona interessada, sense percepció eco-

nòmica i amb la conformitat expressa del director del projecte i de l’investigador principal.
2. Les interrupcions per causa d’incompatibilitat de percepcions no poden ser superiors a sis mesos en el decurs del període de gaudi de la beca.
3. Només en les interrupcions ocasionades per força major es pot recuperar el període interromput, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho perme-

tin.
4. El personal investigador en formació beneficiari de les ajudes objecte d’aquesta convocatòria podrà gaudir dels permisos de maternitat o paternitat amb

les limitacions que la legislació laboral i el règim general de la Seguretat Social estableixi amb caràcter general per als treballadors. La dotació de l’ajuda serà la
que estableixi el règim general de la Seguretat Social durant el descans per aquesta causa.

Vint-i-quatrè. Ajuda familiar
A les persones becàries que tinguin fills menors de sis anys a càrrec seu se’ls ha de pagar una ajuda mensual fixa de 150 euros, independentment del nom-

bre de fills. S’ha d’abonar directament al becari en concepte d’ajuda familiar i es merita fins al mes en què el menor faci sis anys, sempre que aquesta data no sigui
posterior a la de finalització de gaudi de la relació laboral objecte de la subvenció.

Vint-i-cinquè. Seguiment
1. El seguiment del treball realitzat per les persones beneficiàries de les beques correspon a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i

Innovació, que ha d’establir els procediments adequats i que podrà designar els òrgans, comissions o experts que estimi necessaris per a fer les actuacions de segui-
ment i comprovació de l’aplicació de l’ajuda.

2. Per a la realització del seguiment els beneficiaris han de presentar:
a) En el termini de quinze dies des de la data en què hagin complert 23 mesos de beca, un informe, amb una extensió aproximada de 1.000 paraules, amb les

activitats realitzades i els resultats obtinguts durant els 20 primers mesos de beca; el grau de compliment del pla de treball proposat; el pla de treball proposat per
als darrers 24 mesos de beca i un curriculum vitae actualitzat del sol·licitant. S’ha d’incloure també un informe del director de tesi on s’expliqui el grau d’aprofi-
tament del doctorand i el desenvolupament de les feines realitzades, amb la conformitat o el vistiplau de l’investigador principal o responsable del projecte al qual
estigui assignada la persona becària, i del representant legal de l’organisme i director o responsable de la unitat (departament, institut o centre) en els quals s’efec-
tuï el treball de la tesi doctoral. Juntament amb l’informe s’ha de presentar un certificat d’haver obtingut la suficiència investigadora (DEA).

b) Quan finalitzi el període de gaudi de la beca, una memòria, màxim 2.000 paraules, que abasti tota la feina realitzada i els resultats, i que faci referència
als objectius aconseguits amb el programa de formació. S’ha d’ajuntar l’actualització del curriculum vitae i un informe del director de tesi.

c) Als efectes de fer un seguiment millor de la feina realitzada, la Direcció General d’R+D+I pot demanar la presentació de la informació complementària
que consideri adient.

d) L’avaluació de l’informe de seguiment dels primers 23 mesos es durà a terme per la directora general d’R+D+I i serà determinant per al manteniment de
la continuïtat del finançament de la beca durant els 24 mesos finals de gaudi.

3. El manteniment de les ajudes està condicionat al compliment de tots els requisits que exigeix aquesta oferta, i especialment el de les obligacions de la per-
sona becària en la realització del treball programat.

Vint-i-sisè. Renúncies
1. En el cas de renúncia, la persona becària té l’obligació de comunicar-la al director del programa amb una antelació mínima d’un mes.
2. Així mateix, ha de presentar a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, en la data d’acabament de la beca, una memò-

ria en imprès normalitzat que consideri la totalitat del treball fet i dels resultats, com també el currículum actualitzat de la persona becària i un exemplar de totes
les publicacions que s’hagin derivat de la recerca efectuada.

Vint-i-setè. Exoneració de responsabilitats
La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació no assumeix cap responsabilitat per l’actuació de la persona becària ni pels danys i perjudicis que puguin

sobrevenir, ni tampoc pels que pugui ocasionar a terceres persones.

Vint-i-vuitè. Convocatòries anteriors
1. A les persones beneficiàries de convocatòries anteriors de beques que encara els resti com a mínim un any de gaudi se’ls aplicaran les mateixes condicions

d’aquesta convocatòria mitjançant la modificació de cadascuna de les resolucions de concessió.
2. Durant els dos darrers anys de l’ajuda, els centres d’R+D tindran l’obligació de contractar laboralment, d’acord amb la legislació laboral vigent i amb la

durada, retribució i resta de requisits que s’indiquin en les resolucions de convocatòria, el personal investigador en formació que després d’haver finalitzat els dos
primers anys de beca hagi obtingut el diploma d’estudis avançats o document equivalent, o al personal investigador en formació que després d’haver finalitzat els
dos primers anys de beca no hagi obtingut el diploma d’estudis, sempre que la seva activitat investigadora hagi estat avaluada positivament per un organisme ava-
luador independent (ANEP o d’altres).

Vint-i-novè. Normativa aplicable
Tot el que no s’especifica en aquesta resolució s’ha de regular pel text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, apro-

vat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; per l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de març de 2004, per la qual s’estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recerca i desenvolupament tecnològic, i per les normes que la complementen.

Trentè. Resolució de concessió
L’òrgan competent per resoldre la concessió dels expedients serà el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, d’acord amb el que estableix l’article 6.3 de

l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de març de 2004.

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

Palma, 23 de juny de 2006
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Num. 11426
Acord del Consell de Govern de dia 9 de juny de 2006, pel qual es modifica el pla estratègic de subvencions de la comunitat autònoma per a l’any
2006.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, en sessió celebrada el 9 de juny de 2006, adoptà, entre
altres, l’Acord següent:

«Primer. Modificar l’annex del Pla estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma per a l’any 2006, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 28
de desembre de 2005, pel que fa a la inclusió de noves línies de subvenció corresponents a la Conselleria de Treball i Formació les quals s’adjunten com a annex
en aquest Acord.

Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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