
Atès que, el Departament d’Inspecció  Educativa, amb data 25 d’abril de
2007, informa favorablement les titulacions del professorat proposat pel centre. 

Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius, dict la següent

RESOLUCIÓ

Article 1
Autoritzar l’ampliació de tres unitats d’educació infantil de primer cicle a

l’escola municipal ‘Huialfàs’, de sa Pobla.
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera

següent:
Codi de centre: 07012986
Denominació genèrica: Escola d’educació infantil de primer cicle
Denominació específica: EEI Huialfàs
Titular: Ajuntament de sa Pobla
Domicili: c/ de s’Oli, s/n 
Localitat: Sa Pobla
Municipi: Sa Pobla
Ensenyances autoritzades: educació infantil de primer cicle
Capacitat: 9 unitats i 133 places escolars distribuïdes de la manera

següent:
0 a 1 anys: 2 unitats i 16 places escolars
1 a 2 anys: 3 unitats i 39 places escolars
2 a 3 anys: 4 unitats i 78 places escolars

Article 2
L’esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a

sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.

Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà inter-

posar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que pre-
veu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors  des del dia
següent al de la publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Disposició final segona
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El conseller
Francesc Fiol i Amengual

Palma, 11 de maig de 2007

— o —

Num. 10103
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 15 de maig de
2007, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del
centre privat d’educació infantil, primària i secundària ‘Es
Liceu’, d’es Pont d’Inca (Marratxí).

Vist l’expedient iniciat per la Sra. M. Elena Vidal Jordi, representant de la
titularitat del centre docent privat denominat Es Liceu, domiciliat al Camí de sa
Cabana, núm. 31, d’es Pont d’Inca (Marratxí), en què sol·licita l’ampliació d’un
grup del cicle formatiu de grau mitjà d’Explotació de sistemes informàtics i 1
grup del cicle formatiu de Cures auxiliars d’infermeria, també de grau mitjà.  

Atès que, per Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’1 de juny de
2006 (BOIB del 13), el centre està autoritzat amb la configuració següent: edu-
cació infantil de segon cicle, amb 6 unitats i 147 places escolars; educació pri-
mària, amb 12 unitats i 300 places escolars; educació secundària obligatòria,
amb 8 unitats i 240 places escolars, cicle formatiu de grau mitjà d’Explotació de
sistemes informàtics amb 1 grup i 28 places escolars, i cicle formatiu de grau
mitjà de Comerç amb 1 grup i 30 places escolars.

Atès que, amb data 5 de març de 2007, sol·liciten l’ampliació de cicles
formatius de grau mitjà: 1 grup d’Explotació de sistemes informàtics i 1 grup de
Cures auxiliars d’infermeria. 

Atès que, amb data 3 d’abril de 2007, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió informa favorablement la sol·licitud presentada i indica que els
espais proposats compleixen amb el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre

(BOE del 10), el RD 777/1998, de 30 d’abril (BOE de 8 de maig) i el RD
497/2003, de 2 de maig (BOE del 24).

Atès que, amb data 19 de març de 2007, la Direcció General de Formació
professional emet un informe favorable del canvi sol·licitat.

Atès que, amb data 25 d’abril de 2007, el centre sol·licita la visita a les
dependències per tal d’obtenir l’autorització definitiva.

Atès que, amb data 4 de maig de 2007, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió informa favorablement de la visita realitzada al centre.

Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius, dict la següent 

RESOLUCIÓ

Article 1
Autoritzar amb efectes de l’inici dels curs escolar 2007-2008, l’ampliació

d’ 1 grup del cicle formatiu de grau mitjà d’Explotació de sistemes informàtics
i 1 grup de Cures auxiliars d’infermeria, també de grau mitjà, al centre privat
‘Es Liceu’, d’es Pont d’Inca (Marratxí). 

Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:

Codi de centre: 07006664
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, primària i secundària 
Denominació específica: Es Liceu
Titular: CODEPPA
Domicili: Camí de sa Cabana, núm. 31
Localitat: Es Pont d’Inca
Municipi: Marratxí
Ensenyaments autoritzats: 
-  educació infantil de segon cicle: 6 unitats i 147 places escolars
-  educació primària: 12 unitats i 300 places escolars
-  educació secundària obligatòria: 8 unitats i 240 places escolars
-  Cicles formatius de grau mitjà:

Comerç:  1 grup i 30 places escolars
Explotació de sistemes informàtics: 1 grup i 28 places escolars (en

torn de matí)
1 grup i 20 places escolars (en torn d’horabaixa)
Cures auxiliars d’infermeria: 1 grup i 20 places escolars

Article 2
L’esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a

sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.

Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà inter-

posar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que pre-
veu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors  des del dia
següent al de la publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Disposició final segona
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El conseller
Francesc Fiol i Amengual

Palma, 15 de maig de 2007

— o —

Num. 10195
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 14 de maig de
2007, per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per
dur a terme actuacions que tenguin incidència i repercussió en
la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears

L’article 36.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que en matèria d’ensenya-
ment universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva, sense perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la
coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats
i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.
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El Reial decret 2243/1996, de 18 d’octubre, es refereix a les transferències
de les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autò-
noma de les Illes Balears en matèria d’universitats, i el Decret 204/1996, de 28
de novembre, fa pública l’assumpció i la distribució de competències transferi-
des per l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria d’universitats.

El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions, té per objecte determinar el règim jurídic de les
subvencions, l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració
de la comunitat autònoma o a les entitats públiques que en depenen. Les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura es varen esta-
blir mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de
2005, publicada en el BOIB núm. 59, de 19 d’abril de 2005.

Per tot això, d’acord amb els informes previs del Servei Jurídic de la
Conselleria d’Educació i Cultura i de la Direcció General de Pressuposts; amb
la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, dict la següent

Resolució

1.-Objecte
Aquesta Resolució té per objecte convocar ajudes per al foment d’actua-

cions que tenguin incidència i repercussió en la dinamització de la vida univer-
sitària de les Illes Balears.

En concret, es pretén el foment d’activitats com:
a) Jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats  en

l’àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin repetició
de continguts acadèmics, i que tractin sobre temes d’actualitat el debat dels
quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.

b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la
universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent
o l’actualització professional.

c) Activitats de tipus cultural, que tenguin un caràcter complementari de
les activitats acadèmiques.

d) Publicació de documents i difusió d’activitats relacionades amb els
punts anteriors.

e) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin
objectiu de la Direcció General d’Universitat.

2.-Règim jurídic
Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de des-

embre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i per l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, publi-
cada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 59, de 19 d’abril de 2005.

3.-Import i partides pressupostàries
3.1.-Es destina un màxim de 35.000 euros per aquesta convocatòria amb

càrrec a les següents partides dels pressuposts generals de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears per a 2007:

8.000 euros a càrrec de la partida 13801.421F01.48000.00
8.000 euros a càrrec de la partida 13801.421F01.44100.00
5.000 euros a càrrec de la partida 13801.421F01.46000.10
5.000 euros a càrrec de la partida 13801.421F01.46000.20
5.000 euros a càrrec de la partida 13801.421F01.46000.30
4.000 euros a càrrec de la partida 13801.421F01.46000.40
3.2.-Una vegada que la Comissió Avaluadora prevista en aquesta resolu-

ció hagi elaborat l’informe a què fa referència l’apartat 13.1, i tenint en compte
la naturalesa econòmica i administrativa dels sol·licitants per als quals es pro-
posa l’ajuda, s’obriran les partides que siguin necessàries o es redistribuirà el
total de la quantitat prevista en aquesta convocatòria entre les partides previstes
en aquest apartat.

4.-Compatibilitat
4.1.-Les subvencions que regula aquesta convocatòria són compatibles

amb altres ajuts o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin
concedir. No obstant això, l’import de les subvencions no pot ser, en cap cas,
d’una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajuts de la
mateixa Administració o d’altres entitats públiques o privades, superi el cost de
l’activitat que el beneficiari ha de realitzar.

4.2.-A aquests efectes, el sol·licitant ha d’aportar la declaració indicada en
l’apartat 10.2.a, en què s’incloguin les subvencions i els ajuts sol·licitats o con-
cedits o, quan pertoqui, una declaració de no haver sol·licitat cap subvenció o
ajut per a la mateixa finalitat, com també el compromís de declarar per escrit

davant la Conselleria d’Educació i Cultura, en un termini de quinze dies des de
la data en què les efectuï, les noves sol·licituds de subvencions i/o ajuts que pre-
senti per a la mateixa finalitat.

5.-Beneficiaris
5.1.-Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o enti-

tats privades sense finalitat de lucre, la Universitat de les Illes Balears i els cen-
tres universitaris municipals que promouen alguna de les actuacions amb inci-
dència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes
Balears que s’estableixen a l’apartat 1. 

5.2.-Quan el beneficiari sigui una persona jurídica també tendran la con-
sideració de beneficiaris les persones que en formin part com a membres que es
comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les activitats que fonamen-
ten la concessió de la subvenció en  nom i per compte del primer.

5.3.-Poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de perso-
nes físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualse-
vol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir perso-
nalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comporta-
ments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

5.4.-Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públi-
ques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant
en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució
assumits per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció
que hi ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen la consideració de benefi-
ciaris. En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupa-
ció, amb poders suficients per poder complir les obligacions que, com a benefi-
ciari, corresponen a l’agrupació. Així mateix, l’agrupació no s’entendrà dissol-
ta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en l’arti-
cle 22 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i en els articles 57 i
60 d’aquesta Llei.

5.5.-No poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta
convocatòria les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les cir-
cumstàncies previstes a l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de des-
embre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. 

5.6.-En aquesta convocatòria no es consideren entitats beneficiàries les
entitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similars. 

5.7.-Així mateix, no es consideren activitats subvencionables els projec-
tes d’activitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similars.

6.-Àmbit temporal d’aplicació
El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es poden subvencio-

nar comprèn de l’1 de gener de 2007 al 30 d’octubre de 2007.

7.-Despeses subvencionables 
7.1.-Els ajuts econòmics que s’obtinguin s’ha de destinar a cobrir les des-

peses necessàries per dur a terme l’activitat.
7.2.-Són subvencionables les despeses que sens dubte responguin a la

naturalesa de l’activitat subvencionada i que es facin en el període indicat en l’a-
partat anterior. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor de mercat.

7.3.-No són despeses subvencionables les derivades de l’adquisició de
béns i equipaments inventariables o per fer obres o per a despeses de manteni-
ment o funcionament del sol·licitant. En el pressupost de les despeses de les acti-
vitats no es poden incloure (i en tot cas no es tindran en compte) les despeses de
personal de tipus administratiu.

7.4.-D’acord amb l’article 40.2 del Decret legislatiu 2/2005, es considera
despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada abans que acabi el perí-
ode de justificació (10 de novembre de 2007).

7.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la sub-
venció els abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses sub-
vencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

8.-Quantia de l’ajuda i projecte i pressupost de l’activitat 
8.1.-L’import de la subvenció serà el sol·licitat, amb el límit de 4.000

euros per activitat, i no es pot donar més d’una ajuda per activitat. Per tant, les
sol·licituds de subvenció per a cada activitat no poden superar aquesta quantitat. 

8.2.-El projecte i el pressupost de l’activitat que es presentin s’han d’a-
justar aproximadament a la quantitat sol·licitada, llevat que es justifiqui que el
projecte disposa d’altres recursos assegurats i només se sol·licita subvenció per
la diferència, atès que la justificació prèvia al pagament s’ha de referir al pro-
jecte total d’acord amb el pressupost presentat i no només al que es demana.

9.-Sol·licitud 
9.1.-Els sol·licitants d’aquestes ajudes han de presentar, emplenat adequa-

dament, l’imprès oficial que figura en l’annex I d’aquesta Resolució. Aquestes
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sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar el sol·lici-
tant i, si s’escau, el seu representant legal.

9.2.-El model oficial de sol·licitud i tots els annexos que s’esmenten en
aquesta Resolució són a la disposició de les persones interessades a  les oficines
de la Direcció General d’Universitat (c/Capità Salom núm. 29, 1ª planta) o a la
pàgina web de la Direcció General d’Universitat (http://piu.caib.es). 

9.3.-El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes comptador des
de l’endemà  de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

9.4.-Les sol·licituds s’han de presentar en el registre de la Conselleria
d’Educació i Cultura o a qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, i han d’anar adreçades a la
Conselleria d’Educació i Cultura.

9.5.-Si la documentació s’envia per correu, la documentació corresponent
s’ha de presentar en un sobre obert per tal que l’exemplar destinat a la
Conselleria d’Educació i Cultura es dati i segelli abans que se certifiqui, d’acord
amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE
núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l’oficina de Correus corresponent no
dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella
en què tingui entrada al registre de la Conselleria d’Educació i Cultura.

9.6.-Si la sol·licitud es lliura en un lloc que no sigui el Registre de la
Conselleria d’Educació i Cultura, es recomana enviar per fax el full amb el
segell d’entrada dins termini a la Direcció General d’Universitat, durant les 24
hores següents a la finalització del termini hàbil. En els mateixos termes, si s’en-
via per correu certificat, es recomana trametre per fax el full de la sol·licitud
amb el segell de Correus en què consti la tramesa dins termini. El número de fax
és 971 78 46 12.

10.-Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
10.1.-Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la següent documen-

tació: 
a) Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI.
b) Si el sol·licitant és una entitat privada sense finalitat de lucre, la UIB o

un centre universitari municipal:
-Còpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal (NIF).
-Acreditació de la seva personalitat mitjançant el document constitutiu de

l’entitat, i si s’escau, els estatuts degudament registrats en el registre correspo-
nent.

-Còpia compulsada del document (nomenament, poders, etc.) que acredi-
ti les facultats atorgades al representant de l’entitat que signa la sol·licitud i una
fotocòpia del seu DNI.

c) Si el sol·licitant és una agrupació de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, sense personalitat jurídica: NIF de cadascun dels seus
components, document de constitució de l’agrupació, si escau, i document de
designació del component de l’agrupació que actua com a representant als efec-
tes de la convocatòria i amb poders suficients per complir amb les obligacions
que corresponen a l’agrupació, indicant els compromisos d’execució assumits
per cadascun dels membres de l’agrupació, així com l’import de la subvenció
que sol·licita que s’apliqui a cadascun d’ells.

d) Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvi o certificat d’e-
xistència de compte corrent en què s’ha de fer el pagament per transferència
bancària en cas d’obtenir l’ajut (la titularitat ha de ser de la persona física o jurí-
dica sol·licitant).

e) Projecte de les activitats objecte de l’ajuda, signat pel sol·licitant (annex
II).

f) Pressupost detallat dels ingressos i les despeses previstes per a l’activi-
tat o les activitats, signat pel sol·licitant (annex III).

D’acord amb l’apartat 8 d’aquesta Resolució, les sol·licituds de subvenció
no poden superar els 4.000 euros i el projecte i el pressupost de l’activitat que
es presentin s’han d’ajustar aproximadament a la quantitat sol·licitada, llevat
que es justifiqui que el projecte disposa d’altres recursos assegurats i només se
sol·licita subvenció per la diferència, atès que la justificació prèvia al pagament
s’ha de referir al projecte total d’acord amb el pressupost presentat i no només
al que es demana.

10.2.-A més, els sol·licitants hauran d’aportar la documentació següent en
relació amb la compatibilitat de subvencions, les prohibicions per ser-ne bene-
ficiaris i les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:

a) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts
o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o
ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacio-
nals o, si escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap. El
sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa
al cas, mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d’Universitat en el
termini de quinze dies, comptadors des de la data en què se li concedeix la sub-
venció o presenti noves sol·licituds d’ajuts (annex IV).

b) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes a
l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre de 2005 (annex V).

c) Original o fotocòpia compulsada del certificat expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social acreditatiu de què s’està al corrent de les obliga-
cions amb la Seguretat Social.

d) Original o fotocòpia compulsada de l’acreditació de trobar-se al corrent
de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, o autorització a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears per obtenir informació de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària i de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació relativa al com-
pliment pel sol·licitant d’aquestes obligacions (annex VI).

11.-Esmena de la sol·licitud i la documentació presentada
Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits o la documentació apor-

tada és incorrecta o incompleta, s’ha de requerir la persona interessada perquè,
en el termini de deu dies, comptadors a partir de l’endemà de la notificació del
requeriment, d’acord amb allò que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, esme-
ni la falta o afegeixi els documents preceptius. Si en aquest termini no s’hi ha
fet les esmenes corresponents, s’entendrà que desisteix de la seva petició i l’ex-
pedient s’arxivarà sense cap més tràmit, amb la notificació prèvia de la resolu-
ció d’arxivament que dicti l’òrgan instructor del procediment.

12.-Instrucció del procediment
12.1.-L’òrgan instructor del procediment és la Direcció General

d’Universitat, que ha de realitzar les actuacions necessàries per a la determina-
ció, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de
dictar resolució, en el marc de l’article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

12.2.-En concret, correspon a l’òrgan instructor:
a) Determinar els participants admesos a la convocatòria.
b) Resoldre els dubtes d’interpretació que poden sorgir en relació amb les

bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.
c) Sol·licitar l’informe de la Comissió Avaluadora
d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de

resolució. 
e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris

per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l’efecte de
garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

f) Formular la proposta de resolució.

13.-Comissió avaluadora
13.1.-Es constitueix una comissió avaluadora  que ha d’exercir les fun-

cions següents:
a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d’acord amb els criteris i els requi-

sits establerts en aquesta convocatòria. 
b) Emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de

resolució. En aquest informe, la Comissió Avaluadora ha d’establir:
-La relació de possibles beneficiaris, amb la quantitat que correspondria a

cada un, i amb indicació de l’activitat a subvencionar i del pressupost acceptat
com a base de la subvenció que s’haurà de justificar en el seu moment.

-La relació de sol·licitants a qui s’hauria de denegar l’ajut, amb l’especi-
ficació de la causa que motiva aquesta decisió.

13.2.-La composició d’aquesta comissió avaluadora serà la següent:
a) President: el cap de servei d’Universitat.
b) Secretari: un funcionari de la Director General d’Universitat.
c) Vocals:
I Un representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria

General de la Conselleria d’Educació i Cultura.
II Un representant del Servei Jurídic de la Secretaria General de la

Conselleria d’Educació i Cultura.
III Un representant de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del

Vicerectorat de Projecció Cultural.
13.3.-Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats, l’instructor, d’acord amb

l’informe de la Comissió Avaluadora, pot proposar, sempre que es tracti d’acti-
vitats que ha de dur a terme l’entitat sol·licitant, que la subvenció es limiti a
alguna part separable del projecte, de forma que sigui aquesta part la que es
valori i la que s’hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï la fina-
litat de la subvenció. En aquests supòsits s’ha de donar audiència al  sol·licitant
interessat perquè pugui al·legar el que consideri convenient.

14.-Criteris de concessió i de determinació de la quantia a subvencionar
14.1.-La via de selecció dels beneficiaris d’aquestes ajudes és el concurs.

Per tant, la Comissió Avaluadora haurà de comparar les sol·licituds presentades
amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els següents
criteris de valoració:
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a) Característiques de l’actuació sol·licitada que en justifiquin el seu inte-
rès en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears. Així mateix,
es valoraran positivament aquelles actuacions que ofereixin un impacte social
més gran i que estiguin destinades a públic de gran abast (màxim 7 punts).

b) Coherència entre els objectius del projecte i les accions proposades.
Definició detallada de recursos humans, materials i tècnics. Aquí es valorarà la
viabilitat del pressupost presentat (màxim 3 punts).

c) Caràcter innovador de l’actuació, en el cas que no hi hagi actuacions
similars (màxim 3 punts).

d) Caràcter gratuït de l’actuació per als participants o beneficiaris de la
mateixa (màxim 3 punts).

e) Finançament de l’activitat: aportacions del propi sol·licitant i d’altres
organismes oficials i/o privats (màxim 2 punts).

f) Qualitat tècnica del projecte presentat: definició d’objectius, metodolo-
gia, recursos, participants i activitats (màxim 2 punt).

g) El projecte continua iniciatives realitzades anteriorment (màxim 1
punt).

h) Experiència i capacitat del sol·licitant per desenvolupar el projecte
(màxim 1 punt).

14.2.-Els empats en la puntuació total s’han de resoldre segons la puntua-
ció obtinguda en els diferents apartats del barem anterior, tenint en compte que
es prioritzen segons l’ordre en què apareixen. Si encara així es manté l’empat,
es prioritzaran les sol·licituds d’acord amb la data de registre d’entrada.

14.3.-La Comissió Avaluadora, abans de deu dies des de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, ha d’elevar a l’òrgan instructor la relació,
ordenada per puntuació, dels sol·licitants que compleixen els requisits que esta-
bleix aquesta convocatòria i l’ajuda que els correspondria. 

14.4.-A la vista de la prelació de sol·licitants descrita en l’apartat anterior,
l’òrgan instructor ha de determinar el nombre total d’ajudes que poden ser con-
cedides en funció dels recursos disponibles, que s’indiquen a l’apartat tercer
d’aquesta convocatòria.

15.-Proposta de resolució provisional de concessió i denegació de les aju-
des

15.1.-Amb fonament en l’informe de la Comissió Avaluadora, correspon
al director general d’Universitat elaborar la proposta de resolució provisional de
concessió i denegació de les ajudes, que expressarà la llista ordenada de benefi-
ciaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta (amb
indicació de l’activitat a subvencionar i del pressupost acceptat com a base de
la subvenció que s’haurà de justificar en el seu moment) i la llista dels sol·lici-
tants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 

15.2.-Aquesta proposta de resolució provisional es farà pública a la pàgi-
na web (http://piu.caib.es) i al tauler d’anuncis de la Direcció General
d’Universitat (C/ del Capità Salom, núm. 29, 1ª planta) i de les delegacions terri-
torials de Menorca, Eivissa i Formentera.

15.3.-L’òrgan instructor ha d’incorporar a l’expedient els certificats acre-
ditatius d’aquestes publicacions, que en tot cas han d’especificar el lloc i les
dates en què s’han produït. Les publicacions de les delegacions les certificarà el
delegat corresponent, i les de la Direcció General d’Universitat i de la pàgina
web el cap de servei d’Universitat.

15.4.-Aquesta proposta de resolució provisional obre el tràmit d’audièn-
cia, i es concedeix un termini de 15 dies naturals comptadors a partir de la data
d’exposició de la proposta, per poder examinar l’expedient a la seu de la
Direcció General d’Universitat i presentar-hi al·legacions.

15.5.-Quan l’import de la subvenció que resulti de l’informe previ de la
Comissió Avaluadora, que ha de servir de base a la proposta de resolució, sigui
inferior a l’import sol·licitat, el beneficiari pot, dins el tràmit d’audiència esmen-
tat a l’apartat anterior, modificar la sol·licitud i el pressupost inicial per tal d’a-
justar-se a l’import de la subvenció susceptible d’atorgament, mitjançant la rea-
lització de menys elements –quan tinguin naturalesa essencialment divisible,
sempre que no desvirtuï la viabilitat del projecte- o mitjançant elements de la
mateixa naturalesa però de menys preu o qualitat, sempre que això sigui possi-
ble. En tot cas, la modificació de la sol·licitud ha de respectar l’objecte, les con-
dicions i la finalitat de la subvenció, com també els criteris establerts.

15.6.-En el cas que d’acord amb l’apartat 14.5 anterior l’interessat hagi
modificat la sol·licitud, serà necessari l’informe previ del Servei d’Universitat,
que valori si la reformulació respecta l’objecte, les condicions i la finalitat de la
subvenció, com també els criteris establerts o, si, per contra, cal reduir al quan-
tia de la subvenció, d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu 2/2005.

16.-Proposta de resolució definitiva
16.1.-Una vegada conclòs el tràmit d’audiència i examinades les al·lega-

cions que presentin, si s’escau, les persones interessades, s’ha de formular la
proposta de resolució definitiva de concessió i denegació de les ajudes, que
expressarà la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció
i la quantia d’aquesta, així com dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la
causa d’exclusió.

16.2.-Aquesta proposta de resolució definitiva es farà pública a la pàgina
web (http://piu.caib.es) i al tauler d’anuncis de la Direcció General d’Universitat
(C/ del Capità Salom, núm. 29, 1ª planta) i de les delegacions territorials de
Menorca, Eivissa i Formentera.

16.3.-Les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes disposa-
ran de vuit dies hàbils, a partir de la publicació de la proposta de resolució defi-
nitiva, per renunciar a l’ajuda. En aquest cas, han de presentar davant la
Direcció General d’Universitat, emplenat, l’imprès oficial que figura en l’annex
VII d’aquesta Resolució. Passat aquest període sense que s’hagi produït la
renuncia, s’entendrà que accepten l’ajuda.

16.4.-Únicament es notificarà individualment, mitjançant fax d’acord amb
el que disposa l’apartat 15.6, la proposta de resolució definitiva a les persones
interessades que hagin formulat al·legacions o presentat escrit de reformulació.

16.5.-El fet que alguns beneficiaris renunciïn a les ajudes implica que la
quantia d’aquestes s’ha de concedir, per ordre de prelació, a aquells altres
sol·licitants que compleixen els requisits però que no han obtingut l’ajuda per-
què s’havia exhaurit la partida pressupostària.

16.6.-En relació amb l’article 59.1 de la Llei 30/1992, a efectes de notifi-
cacions són vàlides les comunicacions per fax, sempre que la persona interessa-
da o el seu representant confirmi que s’ha rebut i que quedi constància de la
data, la identitat i el contingut de l’acte notificat. Si la persona interessada no
disposa de fax s’ha de notificar per correu o mitjançant compareixença.

17.-Resolució del conseller d’Educació i Cultura
17.1.-El director general d’Universitat elevarà la proposta de resolució

definitiva de concessió i denegació de les ajudes al conseller d’Educació i
Cultura, qui ha de resoldre motivadament el procediment en el termini màxim
de sis mesos comptadors des de l’acabament del termini per presentar sol·lici-
tuds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini establert ante-
riorment, s’entendran desestimades totes les sol·licituds.

17.2.-Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la pàgina web (http://piu.caib.es) i al tauler d’anuncis de la Direcció
General d’Universitat. Inclourà tant els sol·licitants que han obtingut l’ajuda
com els que no l’han obtinguda i s’hi indicaran els motius de denegació.

17.3.-Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes, d’acord amb allò que disposa 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. 

18.-Pagament 
L’import de l’ajut s’ha d’abonar, en un pagament únic mitjançant transfe-

rència bancària, una vegada que el beneficiari hagi justificat prèviament que ha
dut a terme l’actuació que fonamenta la concessió de l’ajut, en els termes esta-
blerts a l’apartat següent.

19.- Justificació
19.1.-D’acord amb allò que preveu l’article 39 del Decret legislatiu

2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subven-
cions, els beneficiaris tenen l’obligació de justificar davant l’òrgan que la con-
cedeix l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la resta de condicions
imposades a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la sub-
venció.

19.2.-Les subvencions atorgades s’han de justificar abans de la data que
determini la resolució de concessió, que en tot cas serà abans del 10 de novem-
bre de 2007, mitjançant un compte justificatiu. D’acord amb l’article 43 del
Decret legislatiu 2/2005, no justificar l’activitat dins termini suposa revocar la
subvenció concedida.

19.3.-La justificació ha d’abastar la realització completa de l’activitat per
a la qual es va sol·licitar la subvenció i el seu cost total, encara que aquest no
coincideixi amb l’import que es va pressupostar en la sol·licitud de l’ajut i inde-
pendentment de l’import que es va concedir.

19.4.-El compte justificatiu que presenti la persona beneficiària –se n’ad-
junta un model com a annex VIII a aquesta convocatòria, que així mateix se
publicarà a la pàgina web de la Direcció General d’Universitat
(http://piu.caib.es)-  ha d’incloure els documents següents:

a) Declaració, que ha de signar el beneficiari o el representant legal de
l’entitat beneficiària, acreditativa d’haver dut a terme la totalitat de les activitats
per a les quals se sol·licità l’ajuda. També ha de certificar el fet que el compte
justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la
totalitat dels justificants imputables al projectes subvencionat. 

) Una memòria de les activitats realitzades que han estat objecte de sub-
venció, amb indicació del lloc i la data de realització. Constitueix un element
essencial per comprendre correctament l’activitat efectivament realitzada i la
seva relació amb el projecte que va presentar el beneficiari i que aprovà
l’Administració autonòmica. La memòria ha de contenir tota la informació
necessària per relacionar la sol·licitud presentada i aprovada per l’Administració
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amb els comprovants de despesa i la seva imputació al projecte esmentat.
c ) La relació dels justificants imputats. Es conforma mitjançant la llista

numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que per-
metin acreditar el compliment de les condicions imposades, la consecució dels
objectius prevists en l’acte de concessió de la subvenció, i també del cost.

d) La documentació justificativa de les despeses realitzades. El compte
justificatiu ha d’incloure una còpia de les factures i dels altres documents de
valor probatori equivalent, i s’ha d’ajustar a les previsions contingudes en el
Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’IVA.

e) S’adjuntarà un exemplar de la publicació, fullets o propaganda que
s’hagués realitzat per a difondre l’activitat o activitats realitzades amb càrrec a
la subvenció. 

f) En cas que el beneficiari no figuri donat d’alta en el sistema de tercers
de la CAIB, haurà d’aportar, juntament amb la documentació justificativa, el
model normalitzat (TG-002), emplenat, signat i segellat adequadament per l’en-
titat bancària. Aquest imprès estarà a disposició dels beneficiaris a la Direcció
General d’Universitat (Conselleria d’Educació i Cultura, c/del Capità Salom,
núm.29, 1r pis, Palma).

19.5.-Cal tenir en compte a més, a efectes de justificació:
-Que es considera despesa realitzada únicament la que hagi estat pagada

amb anterioritat a la finalització del període de justificació, és a dir, fins el 10
de novembre de 2007. Les factures no pagades no es tindran en compte a efec-
tes de justificació, a excepció que s’hagi lliurat un efecte mercantil garantit per
una entitat financera o per una companyia d’assegurances.

-Que l’IVA només s’inclourà dins el cost elegible si el beneficiari està
exempt de declarar-lo.

19.6.-Les subvencions concedides a corporacions locals es justificaran
mitjançant:

a) Un informe - memòria de l’activitat realitzada.
b) Una certificació expedida pel secretari – interventor de la corporació,

que acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la
subvenció, on s’expressi:

-Que l’import atorgat de la subvenció s’ha registrat en la comptabilitat de
la corporació.

-Que s’han efectuat despeses destinades a realitzar l’activitat per la qual
es va obtenir l’ajuda, i que la documentació original acreditativa de la despesa
realitzada es troba a les dependències de la corporació local, a disposició de la
Direcció General d’Universitat, de la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de la Sindicatura de Comptes, fent constatar la
relació detallada de les despeses de l’activitat realitzada amb càrrec a la sub-
venció.

-Quan l’activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció, amb fons
propis o altres subvencions o recursos s’haurà d’especificar en el certificat l’im-
port, procedència i aplicació d’aquests altres fons a l’activitat subvencionada.

20.-Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris les que s’estableixen a l’article 11 del

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) i a l’article 9 de
l’Ordre de bases del conseller d’Educació i Cultura, i en concret les següents:

a) Comunicar a la Direcció General d’Universitat l’acceptació de la pro-
posta de resolució definitiva. En tot cas, l’acceptació de la proposta s’entendrà
produïda automàticament si en el termini de vuit dies des que es publiqui no
s’expressa el contrari (annex VII), d’acord amb el que s’estableix a l’apartat
16.3 d’aquesta Resolució.

b) Comunicar a la Conselleria d’Educació i Cultura la sol·licitud o l’ob-
tenció d’altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qual-
sevol administració o ens públic o privat, estatal o internacional. Qualsevol alte-
ració de les condicions exigides per concedir la subvenció i, en tot cas, l’obten-
ció concurrent d’ajuts atorgats per altres administracions o ens pot donar lloc a
modificar la resolució de concessió.

c) Abans que es formuli la proposta de resolució de concessió de la sub-
venció, estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant la hisen-
da autonòmica.

d) Comunicar a la Conselleria d’Educació i Cultura qualsevol acte públic
relacionat amb l’activitat o la inversió subvencionada amb una antelació míni-
ma de vuit dies.

e) Fer constar, en un lloc destacat de tots els elements publicitaris i de
difusió (llocs webs inclosos) de l’activitat subvencionada, la col·laboració de la
Direcció General d’Universitat de la Conselleria d’Educació i Cultura, incloent-
hi el logotip (annex IX), i indicar-hi que la Conselleria d’Educació i Cultura ha
subvencionat l’activitat o que s’ha fet amb el seu suport.

f) Deixar constància, en la comptabilitat o en els llibres de registre, de la
percepció i l’aplicació de la subvenció, i en el cas de no tenir obligació de dur-

ne, en la documentació que la substitueixi.
g) Conservar els justificants de les despeses corresponents a l’activitat

subvencionada durant cinc anys i posar-los a la disposició de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears quan aquesta els sol·liciti.

h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn els òrgans
competents i facilitar tota la informació que els requereixi la Sindicatura de
Comptes i la que els sol·licitin altres òrgans de control.

j) Cooperar amb l’Administració en les actuacions de comprovació que
calgui per verificar, si escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions de
la concessió de l’ajuda.

21.-Control
21.1.-Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, con-

trol i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legis-
latiu 2/2005, de 28 de desembre, i als establerts a la legislació de finances i pres-
suposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el
control de les ajudes públiques.

21.2.-Els òrgans de l’Administració educativa exerciran un control rigo-
rós que asseguri la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a
aquestes ajudes.

21.3.-L’ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a
la revocació de l’ajuda concedida.

21.4.-Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions enca-
minades a obtenir ajudes, l’Administració podrà determinar si s’ha produït l’o-
cultació a què es refereix l’apartat anterior per qualsevol mitjà de prova i, en
particular, mitjançant les dades que estiguin a l’abast de qualsevol òrgan de les
administracions públiques.

22.-Revocació de les ajudes concedides
D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28

de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca
revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el benefi-
ciari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos
concrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la sub-
venció. Com a conseqüència de  la revocació de la subvenció, queda sense efec-
te, total o parcialment, l’acte de concessió i s’han de reintegrar les quantitats
percebudes indegudament.

23.-Reintegrament de les ajudes concedides
23.1.-Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i

l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subven-
ció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els
casos establerts en l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

23.2.-Per tant, donarà lloc al reintegrament de les quantitats rebudes quan
s’hagi obtingut l’ajuda falsejant les condicions requerides o amagant les que ho
haguessin impedit, i qualsevol altre supòsit que doni lloc a l’anul·lació de la
resolució de concessió.

23.3.-Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de
dret públic i poden ser  exigides per la via de constrenyiment.

23.4.-En el cas que, de l’expedient instruït, se’n derivi la revocació de l’a-
juda, el beneficiari ha de reintegrar a la Conselleria d’Educació i Cultura la
quantia de la prestació, si ja s’ha fet efectiva, en el termini de quinze dies des de
la notificació de la revocació.

24.-Règim d’infraccions i sancions
Incomplir els requisits que estableixen aquesta Resolució i l’Ordre del

conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, dóna
lloc a aplicar el règim d’infraccions i sancions que estableix el Decret legislatiu
2/2005, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i les normes que les despleguen.

25.-Publicació
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa – es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publica-
ció, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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.

També es pot interposar directament un recurs contenció administratiu
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davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’a-
cord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Palma, 14 de maig de 2007

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

ANNEX I
MODEL DE SOL·LICITUD

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA

UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS
SOL·LICITUD

DADES DE LA PERSONA/ENTITAT INTERESSADA
LLINATGES I NOM/RAÓ SOCIAL:_______________________________
CIF/NIF:___________________________
ADREÇA:_____________________________________________________
CODI POSTAL:___________________LOCALITAT:__________________
TELÈFON:_____________FAX:_____________A/e:__________________

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT
LLINATGES I NOM:________________________________________
DNI:________________________________

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE RESPONSABLE DE
L’ACTUACIÓ 
LLINATGES I NOM: DNI:
CÀRREC O FUNCIÓ EN L’ENTITAT: TELÈFON:

ACTIVITAT PER A LA QUAL SOL·LICITAU L’AJUDA I QUANTIA
SOL·LICITADA
ACTIVITAT: __________________________________________________
DATA DE REALITZACIÓ:_______________________________________
PRESSUPOST:_____________________________
QUANTITAT SOL·LICITADA:____________________

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

(  ) Si el sol·licitant és una persona física, fotocòpia del DNI.
(  ) Si el sol·licitant és una entitat privada sense finalitat de lucre, la UIB

o un centre universitari municipal, còpia compulsada del document (nomena-
ment, poders, etc.) que acrediti les facultats atorgades al representant de l’enti-
tat que signa la sol·licitud i una fotocòpia del seu DNI.

(  ) Si el sol·licitant és una entitat privada sense finalitat de lucre, còpia
compulsada de la targeta d’identificació fiscal (NIF) i acreditació de la seva per-
sonalitat mitjançant el document constitutiu de l’entitat, i si s’escau, els estatuts
degudament registrats en el registre corresponent.

(  ) Projecte de l’activitat objecte de l’ajuda, signat pel sol·licitant (annex
II).

(  ) Pressupost detallat dels ingressos i les despeses que comporta l’activi-
tat, signat pel sol·licitant (annex III).

(  ) Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o compte corrent de la
persona interessada.

(  ) Declaració d’uns altres ajuts (annex IV).
(  ) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions per ser bene-

ficiari establertes a l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (annex V).

(  ) Original o còpia compulsada de l’acreditació de trobar-se al corrent de
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, o autorització a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears per obtenir informació de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària i de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació relativa al com-
pliment pel sol·licitant d’aquestes obligacions (annex VI).

(  ) Original o còpia compulsada del certificat expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social acreditatiu de què està al corrent de les obliga-
cions amb la Seguretat Social.

Palma, ……………. d..……………………….. de 2007

(signatura de la persona interessada)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
RESGUARD DE LA SOL·LICITUD: una còpia de l’imprès amb el segell

de registre d’entrada us servirà de resguard.

ANNEX II
PROJECTE DE L’ACTUACIÓ

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA

UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

1.-Descripció del projecte o activitats per a les quals se sol·licita la subvenció
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.-Objectius generals que es pretenen
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.-Objectius específics (Objectius concrets que el projecte vol aconseguir. Són
limitats i han de reflectir el que realment pot fer el projecte).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.-Metes, resultats estimats (El que es vol aconseguir com a conseqüència de
l’execució d’unes activitats determinades. Els resultats contribueixen a acon-
seguir l’objectiu específic).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.-Publicitat i difusió (Heu d’explicar com difondreu la informació a la
població destinatària del projecte, si hi haurà publicitat, com se’n farà la
difusió pública o quins mitjans utilitzareu per a fer-la).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6.-Metodologia. Planificació de l’actuació. Mitjans i recursos de l’entitat que
s’usaran
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7.-Destinataris de l’activitat (perfil  dels participants o destinataris de l’ac-
tuació).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.-Altres qüestions que es vulguin remarcar
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ANNEX III
PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA
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UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

La quantia de l’ajuda no pot superar els 4.000 euros per activitat, i no es pot
donar més d’una ajuda per activitat. Per tant, les sol·licituds de subvenció per
a cada activitat no poden superar aquesta quantitat. 

El projecte i el pressupost de l’activitat que es presentin s’han d’ajustar aprox-
imadament a la quantitat sol·licitada, llevat que es justifiqui que el projecte
disposa d’altres recursos assegurats i només se sol·licita subvenció per la
diferència, atès que la justificació prèvia al pagament s’ha de referir al projecte
total d’acord amb el pressupost presentat i no només al que es demana.

Són subvencionables les despeses que sens dubte responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i que es facin en el període indicat en la convo-
catòria. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot
ser superior al valor de mercat.

En el pressupost de les despeses de les activitat no es poden incloure –i en tot
cas no es tindran en compte- les despeses no subvencionables que s’estableix-
en a l’apartat 7 de la convocatòria. No són despeses subvencionables les
derivades de l’adquisició de béns i equipaments inventariables o per fer obres
o per a despeses de manteniment o funcionament del sol·licitant. Tampoc les
despeses de personal de tipus administratiu.

INGRESSOS

Fons propis de l’entitat
______________________________________________________________
Subvencions d’altres organismes (especifiqueu si són públics o privats, i indi-
cau-ne necessàriament l’objecte exacte de la subvenció).
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Altres (especifiqueu-los)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ingressos totals per al projecte
______________________________________________________________

DESPESES DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA LA
SUBVENCIÓ

Activitat:
Conceptes desglossats Despeses desglossades:
de les despeses:

-___________________________ ________________________________
-___________________________ ________________________________
-___________________________ ________________________________
-___________________________ ________________________________
-___________________________ ________________________________
-___________________________ ________________________________
-___________________________ ________________________________
-___________________________ ________________________________

Despeses totals del projecte
___________________________ _______________________________
Quantitat d’ajuda sol·licitada
___________________________ _______________________________

ANNEX IV
DECLARACIÓ D’UNS ALTRES AJUTS

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA

UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

El Sr./La Sra.___________________________________________________
Amb domicili a______________________________________________
i DNI _________________________________
En qualitat de___________________________ de l’entitat_______________
Amb domicili social a__________ ________i CIF_____________________

INFORM:

Que a més d’aquest, no he sol·licitat o obtingut uns altres ajuts per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració, ens públic o privat:

SÍ (  )        NO (  )

En cas de resposta afirmativa, feu constar les dades de l’organisme que els
concedeix, el tipus d’ajut, la quantia i la data:

ORGANISME TIPUS D’AJUT QUANTIA I DATA
SOL·LICITADA CONCEDIDA

1. _____________ ________________ _____________ ____________
2. ._____________ ________________ _____________ ____________
3. ._____________ ________________ _____________ ____________
4. ._____________ ________________ _____________ ____________

DECLAR:

Que és certa i completa la informació que es fa constar en aquest annex. Així
mateix, em compromet a comunicar per escrit a la Conselleria d’Educació i
Cultura, en un termini inferior a 15 dies a partir de la data de sol·licitud, els
nous ajuts que demani durant el mateix any i per a la mateixa finalitat.

……………., ……… d ………………… de 2007

ANNEX V
DECLARACIÓ DE PROHIBICIONS PER SER BENEFICIARI DE LA

SUBVENCIÓ

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA

UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

El Sr./La Sra.___________________________________________________
Amb domicili a______________________________________________
i DNI _________________________________
En qualitat de___________________________ de l’entitat_______________
Amb domicili social a__________ ________i CIF_____________________

DECLAR DE FORMA RESPONSABLE

Que no estic sotmès a cap de les prohibicions establertes a l’article 10 del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre (BOIB núm. 196, de dia 31 de desembre de 2005), per ser beneficia-
ri de la subvenció sol·licitada, per dur a terme actuacions que tenguin incidèn-
cia i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears.

Així mateix, em compromet a comunicar per escrit a la Conselleria
d’Educació i Cultura qualsevol variació en aquesta declaració, en un termini
inferior a 15 dies a partir de la data en què es doni alguna de les circumstàn-
cies previstes, en l’article 10.1 del Text refós esmentat, com a causa de pro-
hibició per ser-ne beneficiari

……………………., ……. d …………………… de 2007

(signatura

ANNEX VI
AUTORITZACIÓ EXPRESSA PER COMPROVAR EL COMPLIMENT DE

LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA
UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització a la
Conselleria d’Educació i Cultura per obtenir de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
informació relativa al compliment pel sol·licitant de les seves obligacions tribu-
tàries davant l’Administració de l’Estat i davant  la hisenda autonòmica de les
Illes Balears  (art. 11.f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, publicat al BOIB núm. 196, de
31 de desembre de 2005).

Perquè la transmissió de dades es pugui fer per mitjans telemàtics, s’ha de
presentar consentiment exprés de la persona interessada, d’acord amb l’apartat
3 de la disposició addicional divuitena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
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tiu comú.

Per això,

El Sr/Sra. …………………………………………………, amb DNI ……………………….., com a representant legal del l’enti-
tat……………………………………………………………………….

AUTORITZ EXPRESSAMENT la Conselleria d’Educació i Cultura perquè pugui sol·licitar per mitjans telemàtics, tant de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària com de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, informació relativa al compliment de les obligacions tributàries.

Palma, ……. de …………………….. de 2007

Signat:

ANNEX VII
MODEL D’ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA UNIVERSITÀRIA
DE LES ILLES BALEARS

El Sr./La Sra.___________________________________________________
Amb domicili a______________________________________________
i DNI _________________________________
En qualitat de___________________________ de l’entitat_______________
Amb domicili social a__________ ________i CIF_____________________

EXPÒS:

Que d’acord amb l’article 11 a) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 9 a) de
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cul-
tura, és obligació dels beneficiaris comunicar a l’òrgan competent en la matèria l’acceptació o la renúncia a la subvenció en els termes de la proposta de resolu-
ció de concessió.

D’acord amb això,

DECLAR: 

(  ) Que accept la subvenció en els termes de la proposta de resolució de concessió de ……….………...…………€, de data…….de………………………de
2007, en els termes indicats en l’apartat 16 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 14 de maig de 2007, per la qual s’estableix la convocatòria d’a-
judes per dur a terme actuacions que tenguin incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears.

(  ) Que renunciï la subvenció en els termes de la proposta de resolució de concessió de ……….………...…………€, de data…….de………………………de
2007, en els termes indicats en l’apartat 16 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de14 de maig de 2007, per la qual s’estableix la convocatòria d’a-
judes per dur a terme actuacions que tenguin incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears.

Palma, ……………. d...……………………….. de 2007

(signatura de la persona interessada)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

ANNEX VIII COMPTE JUSTIFICATIU

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA UNIVERSITÀRIA
DE LES ILLES BALEARS

COMPTE JUSTIFICATIU

NÚM. EXPEDIENT____________________________________________
EXERCICI PRESSUPOST___________________________________2007
PARTIDA PRESSUPOST________________________________________

BENEFICIARI_________________________________________________
NIF_____________________________
CONCEPTE___________________________________

DATA CONVOCATÒRIA_______________________________________
BOIB CONVOCATÒRIA________________________________________
DATA CONCESIÓ_____________________________________________
DATA EXECUCIÓ____________________________________________
DATA LÍMIT JUSTIFICACIÓ_______________10 de novembre de 2007

El beneficiari declara que:
-   Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
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-   Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
-   Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
-   Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de l’Administració.
-   Es compromet a prestar tota la seva col·laboració a les actuacions de comprovació i verificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin

necessaris per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
Data: 

Signat: 
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ANNEX IX
LOGOTIP

AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA

UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

El logotip dissenyat per difondre les actuacionss que subvenciona la
Direcció General d’Universitat de la Conselleria d’Educació i Cultura s’ha de
reproduir sempre en les proporcions i els colors adequats, tant en reduccions
com en ampliacions, i s’ha de col·locar en el lloc de preferència dels suport amb
què es difon, amb la mateixa categoria que el logotip de la persona física o jurí-
dica subvencionada.

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 10109

Resolució, de 10 de maig de 2007, del director general
d’Agricultura per la qual s’adopta i es regula la utilització del
logotip per al vi de la terra Mallorca

L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 13 d’abril de 2007 reco-
neix i regula la indicació geogràfica ‘Mallorca’ per als vins amb dret a la men-
ció tradicional ‘vi de la terra’ produïts a l’illa de Mallorca.

Per tal de permetre una millor identificació i promoció dels vins, s’ha cre-
gut convenient adoptar un logotip per al vi de la terra Mallorca. Aquesta decisió
s’ha pres prèvia consulta a les associacions del sector vinícola de Mallorca. 

Fonament de dret

La disposició final primera de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 13 d’abril de 2007, per la qual es reconeix i es regula la indicació geo-
gràfica ‘Mallorca’ per als vins amb dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’
produïts a l’illa de Mallorca, em faculta perquè dicti els actes administratius
necessaris per executar l’Ordre, i en particular, pel que fa a l’ús d’un logotip per
a l’etiquetatge del vi de la terra Mallorca. 

Per tot això, dict la següent 

Resolució

Primer
Aprovar el logotip per identificar el vi de la terra Mallorca que figura en

l’annex I.

Segon 
L’ús del logotip en l’etiquetatge dels envasos del vi de la terra Mallorca és

facultatiu, però en cas d’utilitzar-lo, es realitzarà d’acord amb les especifica-
cions de l’annex I i es col·locarà al costat del nombre oficial de control. 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa es podrà
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Agricultura i Pesca, en el ter-
mini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el BOIB, de con-
formitat amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/92 i 58 de la Llei 3/03.

El director general d’Agricultura
Joan Carles Torrens Costa

Palma, 10 de maig de 2007

Annex I

LOGOTIP DEL VI DE LA TERRA MALLORCA
De forma rectangular amb una mida estàndard de 20x14 mm, enquadrada

amb una línia de punts. En aquelles ocasions en què no sigui possible emprar la
mida estàndard, es pot utilitzar la mida mínima de 15x10,5mm

El logotip consisteix en el dibuix d’un raïm color vermell (PANTONE
485), la rapa del qual s’integra en el text Mallorca VI DE LA TERRA, de color
negre. S’admeten les versions positives i negatives a dues tintes negra i verme-
lla i a una sola tinta negra o vermella en positiu i negatiu. 

— o —

4.- Anuncis

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
Num. 10387

Rectificació d’error en candidatura proclamada.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

Havent-se detectat un error involuntari a la rel·lació de candidatures pro-
clamades corresponents a les eleccions al Parlament de les Illes Balears que va
esser publicada en el B.O.I.B. nº 65 del dia 1 de maig de 2007, es procedeix a
la subsanació de tal manera que en la rel·lació de candidats Unió Centristes de
Menorca, hi ha de figurar ‘Sr. Andreu Avel-li Capó Casasnovas’ en el lloc de ‘Sr.
Joaquín Ferrer Lorenzo’.

Maó, 22 de maig de 2007.

El secretari de Junta Electoral de Zona de Menorca

— o —
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