
Carratalá, amb DNI núm. 43.050.946Y, en el lloc de treball de secretari, perso-
nal eventual de la Conselleria de Presidència, amb efectes del dia 30/11/2008

Segon. Aquest cessament no dóna dret a indemnització. 

Tercer. El cessament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 26 de novembre de 2008

El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 22840
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 19
de novembre de 2008, per la qual s’ofereixen ajuts per incorpo-
rar personal investigador al sistema d’innovació de les Illes
Balears

Fets

1. La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tec-
nològic (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 148, de 29 de novembre), té
per objecte el foment de la recerca científica, la innovació tecnològica, la nor-
malització i l’homologació necessàries per augmentar el coneixement científic
a les Illes Balears i per accelerar-ne la integració en el mercat europeu i la pre-
sència efectiva en els mercats internacionals, i preveu, en l’article 2, la creació
del Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears. 

2. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008 permet impulsar
de manera coordinada i conjunta l’R+D+I. L’objectiu general estratègic d’a-
quest Pla és incidir en el reforçament del sistema d’innovació de les Illes
Balears, la qual cosa implica la consolidació de polítiques que permetin millo-
rar l’eficiència de les actuacions. Un dels objectius del Pla és consolidar una
estructura investigadora d’excel·lència.

3. Els recursos humans són el factor limitant més important per a la crea-
ció, l’absorció i la transformació del coneixement. Per aquest motiu, un dels
programes que articula el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears és el programa de potenciació dels recursos humans. Tan important és
promoure la formació de nou personal investigador, un procés llarg i complex,
com facilitar la incorporació als diversos elements del sistema d’innovació de
personal ja format en diferents àmbits. 

4. La incorporació de personal investigador qualificat al sistema d’inno-
vació, objecte d’aquesta convocatòria, és una mesura de foment de la recerca
científica i tecnològica per enfortir la capacitat de recerca dels grups d’R+D i
permetre assolir la condició de grups d’investigació competitius.

5. El dia 14 de desembre de 2007 el Consell de Govern va aprovar el Pla
estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008. Entre aquestes subvencions, hi ha la convocatòria per a contractes
postdoctorals, objecte d’aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. El 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
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. 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 (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 27 de març).

3. El Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del
personal investigador en formació (Butlletí Oficial de l’Estat de 3 de febrer).

A l’empara d’aquestes disposicions, es considera la disponibilitat pressu-
postària per a l’exercici 2008, d’acord amb els informes previs del Servei Jurídic
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, i de la Direcció General de
Pressuposts i Finançament, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de cinc ajuts per incorporar personal investi-
gador al sistema d’innovació de les Illes Balears en règim de concurrència com-
petitiva a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les
Illes Balears.

2. Aprovar els termes d’aquesta convocatòria que consten en l’annex 1,
d’acord amb 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, desenvolupament tecnològic i innovació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació, 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 del procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener  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.

El recurs potestatiu de reposició s’entendrà desestimat quan no s’hagi
resolt i notificat la Resolució en el termini d’un mes, comptador des de l’ende-
mà de la interposició, i resta, en aquest cas, expedita la via jurisdiccional con-
tenciosa administrativa en els termes establerts en l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Tot això sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que estimi oportú.

Palma, 19 de novembre de 2008

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

ANNEX 1
Convocatòria

1. Objecte

1. S’ofereixen cinc ajuts per incorporar personal investigador al sistema
d’innovació de les Illes Balears, en grups de recerca, centres o unitats de recer-
ca i desenvolupament tecnològic, sense finalitat de lucre, ubicats a les Illes
Balears.

2. Es prioritza la incorporació de personal doctorat en grups de recerca la
temàtica de treball dels quals estigui inclosa en les àrees prioritàries del Pla de
Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008: ciències de la salut, medi ambient i
turisme.

2. Persones beneficiàries

1. Poden ser sol·licitants i beneficiàries dels ajuts prevists en aquesta
Resolució les persones físiques i jurídiques privades o públiques, incloent-hi les
universitats, els centres d’investigació, els centres tecnològics i altres centres
públics que duguin a terme l’activitat o l’objecte que fonamenti aquesta sub-
venció.

2. Pot presentar propostes, davant el seu organisme i com a investigador
responsable de l’execució cientificotècnica, el personal vinculat estatutàriament
o contractualment a les entitats esmentades en el punt anterior.

3. Requisits

Per optar a aquests ajuts, les persones investigadores que siguin presenta-
des com a candidates pels centres d’R+D han de reunir els requisits següents:

1. Han d’estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del
termini de presentació de sol·licituds.

2. No han d’haver transcorregut més de deu anys des de la data d’obten-
ció del doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de
sol·licituds. S’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i d’a-
provació de la tesi doctoral.
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En el còmput del termini de deu anys s’han d’excloure els períodes corres-
ponents als motius següents:

a)  Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits d’acord
amb les situacions protegides que es recullen en el Règim General de la
Seguretat Social.

b) Malaltia greu o accident de la persona candidata, amb una baixa mèdi-
ca igual o superior a tres mesos.

3. S’han d’incorporar a un centre d’R+D diferent d’aquell on han fet la
tesi doctoral o han d’haver fet estades en centres d’R+D diferents del centre al
qual es volen incorporar, com a mínim dotze mesos, després de l’obtenció del
doctorat i abans de la data del tancament del termini de presentació de sol·lici-
tuds.

4. Als efectes del que disposa el punt anterior, haver fet la tesi doctoral en
un centre mixt (s’entén com a centre mixt aquell en la gestió del qual participen
dos o més centres d’R+D, mitjançant un conveni o acord subscrit) no permet
sol·licitar la incorporació en cap dels centres que formin part del centre mixt
esmentat sense complir el requisit de realització d’estades postdoctorals.

5. En el cas de persones investigadores candidates que estiguin en pos-
sessió de més d’un títol de doctorat, els requisits anteriors es refereixen al pri-
mer dels doctorats obtinguts.

4. Import màxim

1. Aquest és un expedient de tramitació anticipada de despesa correspo-
nent a l’exercici 2009, Decret 75/2004, segons Resolució del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació d’1 d’octubre de 2008.

2. Segons l’article 43 del Decret 75/2004, la concessió està supeditada a
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar el
compliment de l’obligació en els pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponents a l’exercici de 2009.

3. L’import global màxim dels ajuts és de 336.600,00 € (tres-cents trenta-
sis mil sis-cents euros) i té caràcter pluriennal. Atès que aquesta subvenció s’im-
puta a més d’una partida pressupostària, l’assignació és vinculant per l’import
total i no per cada partida.

La distribució màxima de les anualitats és la següent:

— Any 2009. 168.300,00 € a càrrec a les partides pressupostàries que s’in-
diquen a continuació:

— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44423
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 42001
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 40100
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 48000

— Any 2010. 168.300,00 € a càrrec de les partides pressupostàries que
s’indiquen a continuació, o partides equivalents de l’exercici 2010, sempre que
hi hagi crèdit adequat i suficient:

— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44423
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 42001
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 40100
— 33.660,00 € a càrrec de la partida 14901 541A01 48000

5. Naturalesa, durada i quantia dels ajuts

1. La dotació per cadascun dels contractes que es formalitzin a l’empara
d’aquest subprograma és de 33.660,00 € per cadascuna de les dues anualitats del
contracte. La retribució mínima que han de rebre les persones investigadores,
que s’ha d’indicar en cada contracte, és de 25.250,00 € bruts anuals.

2. La durada de l’ajut és de dos anys.

3. L’ajut atorgat es destina a cofinançar el salari i la quota empresarial de
la Seguretat Social de les persones investigadores contractades. Els centres
d’R+D hauran d’assumir qualsevol increment retributiu de les persones investi-
gadores contractades que tingui lloc durant anys posteriors, com també les
repercussions dels increments de la quota empresarial de la Seguretat Social o
qualsevol altra incidència.

6. Compatibilitat

1. Les persones investigadores que es contractin a l’empara d’aquest sub-
programa poden, a petició pròpia, prestar col·laboracions complementàries en
tasques docents relacionades amb l’activitat d’investigació proposada, fins a un
màxim de 80 hores anuals, amb l’acord previ, si escau, amb el departament
implicat, amb l’aprovació per part del centre d’R+D i respectant la normativa
vigent d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públi-
ques.

2. Els ajuts concedits són compatibles amb altres ajuts i subvencions,
independentment de la seva naturalesa i de l’entitat que els concedeixi, sempre
que conjuntament no superin el cost total de l’acció i que no provinguin de la
mateixa Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Les persones sol·lici-
tants han de declarar els ajuts que hagin obtingut o sol·licitat en relació amb els
contractes per als quals se sol·licita finançament, tant en el moment de presen-
tació de la sol·licitud com en qualsevol altre moment posterior en què aquesta
circumstància tingui lloc. En qualsevol cas, l’obtenció d’ajuts d’aquesta convo-
catòria és incompatible amb l’obtenció per a la mateixa actuació d’altres ajuts
finançats amb Fons Social Europeu.

7. Documentació, formalització de la sol·licitud i termini

1. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comp-
tadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí oficial
de les Illes Balears.

2. Les sol·licituds s’han de fer mitjançant l’imprès que figura com a annex
2 d’aquesta Resolució, que també estarà disponible a través d’Internet a l’adre-
ça  (http://dgrdi.caib.es)

3. Les sol·licituds d’ajuts, adreçades al conseller competent en matèria de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, han de ser presentades per la
persona investigadora responsable de la línia d’investigació a la qual s’ha d’in-
corporar la persona candidata i ha de tenir el vistiplau de la persona representat
de l’entitat. poden presentar-se al Registre de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació (ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte A, 3a
planta. 07021 Palma, tel. 971 17 63 09) o bé mitjançant qualsevol de les altres
possibilitats que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En tot cas, s’han de respectar els aspectes següents:

a) Una persona investigadora només es pot incloure com a candidata en la
sol·licitud d’un centre d’R+D. En cas que sigui inclosa en la sol·licitud de dos o
més centres d’R+D, es desestimaran totes les sol·licituds presentades en les
quals es repeteixi la persona investigadora candidata.

b) Una persona investigadora responsable només pot figurar com a tal en
una  sol·licitud. En el cas que sigui inclosa en més d’una sol·licitud, es desesti-
maran totes les sol·licituds presentades en les quals es repeteixi la persona inves-
tigadora responsable. 

4. Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’incloure obligatòriament la docu-
mentació que s’enumera a continuació, ordenada i identificada amb les lletres
que s’indiquen:

a) En relació amb l’entitat

a.1) En cas d’administracions territorials, certificat emès per l’òrgan com-
petent que acrediti la representació en què actua la persona signant de la sol·lici-
tud.

a.2) En cas d’universitats, d’entitats públiques no territorials i de centres
docents públics no universitaris, còpia de la publicació en el butlletí oficial
corresponent de la creació o el reconeixement de l’entitat o el centre, com també
l’acreditació de la representació en què actua la persona sol·licitant. Si ja cons-
ta en la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació,
n’hi ha prou amb una manifestació en aquest sentit.

a.3) En cas de persones jurídiques no incloses en els apartats a.1) i a.2)
anteriors, document constitutiu de l’entitat i estatuts socials degudament inscrits
en el registre corresponent, o certificat d’inscripció registral dels documents
esmentats, com també l’acreditació de la representació en què actua la persona
signant de la sol·licitud.

a.4) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d’incompa-
tibilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.

a.5) Declaració de responsabilitat de la persona sol·licitant d’estar al
corrent del pagament de les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma
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de les Illes Balears i de la Seguretat Social.
a.6) Certificat o acreditació d’existència de compte bancari la titularitat

del qual recaigui en la persona 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.

b) En relació amb el projecte i el grup de recerca

b.1) Imprès de sol·licitud amb el vistiplau de la persona responsable de
l’entitat.

b.2) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) de la persona sol·licitant o de
les seves representants.

b.3) Historial cientificotècnic dels darrers cinc anys de l’equip de recerca
en el qual s’integri el candidat, en paper i en format digital.

b.4) Curriculum vitae de la persona investigadora principal responsable
del grup de recerca, en paper i en format digital.

b.5) Memòria de l’activitat de recerca que ha de dur a terme la persona
investigadora candidata dins l’equip de recerca, en paper i en format digital.

b.6) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les subvencions
i els ajuts sol·licitats o concedits per qualsevol institució pública o privada rela-
cionades amb la sol·licitud presentada.

c) En relació amb la persona investigadora que s’ha de contractar

c.1) Curriculum vitae de la persona investigadora, en paper i en format
digital.

c.2) Fotocòpia del document acreditatiu d’identitat en vigor, únicament en
el cas de ciutadans espanyols o estrangers residents en el territori espanyol.

c.3) Fotocòpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans
estrangers no residents en el territori espanyol.

c.4) Certificació acadèmica del grau de doctor de la persona investigado-
ra candidata, amb indicació expressa i clara de la data en la qual es va obtenir
aquest grau, en paper i en format digital.

c.5) En el cas de persones investigadores que s’acullin a algun dels supò-
sits d’interrupció recollits en l’apartat 3.2, han de fer-lo constar en el formulari
de sol·licitud i han d’acreditar-lo documentalment.

8. Selecció de les propostes

1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concedeixen amb
subjecció al principi d’objectivitat.

2. D’acord amb la naturalesa de la sol·licitud, se sotmetran a una doble
avaluació: una avaluació externa, a càrrec de l’Agència Nacional d’Avaluació i
Prospectiva (ANEP), i una d’interna, a càrrec de la comissió de selecció.

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

a) Contribució cientificotècnica de la persona candidata al seu camp de
recerca. La valoració es farà sobre la base dels diferents apartats que es recullen
en el model de curriculum vitae (màxim 40 punts).

b) Historial cientificotècnic de l’equip de recerca al qual s’ha d’integrar.
Es valorarà especialment que l’equip compti amb projectes d’R+D finançats en
les convocatòries competitives del Pla CTI, del Pla Nacional d’R+D+I o mit-
jançant algun dels instruments del Programa marc de la Unió Europea (màxim
25 punts).

c) Memòria de l’activitat que ha de dur a terme la persona candidata i ade-
quació d’aquesta a la persona candidata prenent com a base la seva formació i
experiència (màxim 15 punts).

4. L’avaluació interna per seleccionar les propostes s’ha de basar en els
criteris següents:

a) Oportunitat i adequació de les propostes als objectius del Pla de
Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008 (màxim 5 punts).

b) Temàtica de treball del grup receptor inclosa en les àrees prioritàries del
Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008: ciències de la salut, medi
ambient i turisme (màxim 5 punts).

c) Grup receptor beneficiari d’un ajut en la convocatòria d’ajuts per donar
suport a grups d’investigació competitius (Resolució del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació de dia 22 de novembre de 2005, per la qual es convoquen
ajudes per donar suport a grups d’investigació competitius, Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 178, de 26 de novembre de 2005) (màxim 10 punts).

5. La Comissió de Selecció ha de sotmetre totes les sol·licituds a una nova
avaluació basada en els criteris esmentats en el punt anterior i emetrà l’informe

que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució d’acord amb la
puntuació obtinguda. La integraran els membres següents:

a) El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació, que actuarà com a president.

b) La directora general d’Universitat.
c) Una persona representant de la Universitat de les Illes Balears.
d) Dues persones expertes designades pel conseller d’Economia, Hisenda

i Innovació.
e) La cap de secció de Recerca.
f) La cap de servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que actua-

rà com a secretària.

9. Resolució i notificació

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

2. El termini de la resolució no ha de ser superior a sis mesos, comptadors
des de la data de publicació d’aquesta convocatòria.

3. La concessió dels ajuts s’ha de notificar individualment a les persones
interessades.

10. Contractació i incorporació de les persones investigadores

1. Les institucions beneficiàries han de formalitzar els contractes amb les
persones investigadores i els han de remetre a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació en el termini de dos mesos compta-
dors des de la data de resolució. Els contractes han de ser a temps complet i han
de tenir una durada mínima de dos anys a partir de la data d’incorporació de la
persona investigadora al seu lloc de feina. En casos excepcionals, i degudament
acreditats, es pot sol·licitar una ampliació del termini, d’acord amb el que dis-
posa l’article 49.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques.

2. La incorporació efectiva de les persones investigadores contractades a
l’empara d’aquesta convocatòria al centre d’adscripció, i sempre d’acord amb
aquest, s’ha de produir en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la
data de la resolució de concessió. 

3. En el contracte s’ha d’indicar la durada, la retribució que rebrà la per-
sona investigadora, la data d’incorporació efectiva al lloc de feina i s’ha de fer
referència expressa al finançament del contracte amb càrrec al Programa de
potenciació de recursos humans del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació i al
Fons Social Europeu.

11. Forma de pagament

1. Segons estableix l’article 37 b del Text refós de la Llei de subvencions
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, mitjançant aquesta
mateixa Resolució s’autoritza el pagament anticipat dels ajuts que es convo-
quen, per raons d’interès públic i a instància motivada de la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

2. El pagament de la primera anualitat s’ha de tramitar amb motiu de la
resolució de la concessió i de la posterior acceptació del grup d’investigació o
de l’entitat sol·licitant de la subvenció. El pagament de les anualitats següents
està condicionat a la presentació del corresponent informe de seguiment del
període finalitzat i dels justificants econòmics de l’aplicació correcta dels fons
atorgats que fan referència a la primera anualitat.

3. Atès que la data d’incorporació de les persones investigadores no coin-
cideix amb els exercicis pressupostaris i que les justificacions econòmiques es
fan per anys naturals (punt 15, apartat 2), els romanents econòmics romandran
en poder de les entitats beneficiàries fins que s’acabi el contracte o període de
gaudi de l’ajut, en el qual ha de quedar acreditada tota la despesa mitjançant el
darrer informe econòmic. A aquest informe s’han d’adjuntar, si n’és el cas, els
justificants del reintegrament dels fons indegudament percebuts.

4. D’acord amb el que estableix l’article 25.3 del Decret 75/2004, s’exi-
meix la persona beneficiària de presentar aval bancari.

5. Atès que la contractació de personal investigador s’inclou en els objec-
tius de l’eix 3 del Fons Social Europeu, els ajuts que es regulen i convoquen mit-
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jançant aquesta Resolució es poden cofinançar amb el Fons Social Europeu.
Aquest fons ja està distribuït en les partides que s’indiquen en l’apartat 4 i, per
tant, els ajuts d’aquesta convocatòria poden ser prevists a l’efecte de justifica-
ció de l’esmentat Fons Social Europeu. Les propostes que siguin acceptades
apareixeran a la llista pública prevista en l’article 7.2 d del Reglament (CE)
1828/2006 de la Comissió de 8 de desembre de 2006.

12. Renúncies

En cas que es produeixi la renúncia de l’ajut atorgat, aquesta s’ha de pre-
sentar per escrit a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic
i Innovació. Si la renúncia és posterior al pagament de l’ajut, la persona benefi-
ciària l’ha de reintegrar a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en el termini de quinze dies i ha d’aportar una còpia del document acre-
ditatiu del reintegrament a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació.

13. Normativa aplicable

Tot el que no s’especifica en aquesta Resolució s’ha d’ajustar al 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, l’Ordre del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de març de 2004, per la qual s’esta-
bleixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i a les normes de caràcter eco-
nomicoadministratiu que la complementen.

14. Seguiment

1. El seguiment cientificotècnic de les accions subvencionades és compe-
tència de la comissió de selecció, que estableix els procediments adequats per
dur-lo a terme i pot sol·licitar dels beneficiaris la informació que consideri
necessària, i designar les persones  especialistes o les comissions que consideri
oportunes.

2. Les entitats beneficiàries dels ajuts resten obligades a comunicar a la
comissió qualsevol eventualitat en l’activitat subvencionada quan n’afecti el
compliment segons els termes de la concessió de l’ajut.

3. En particular, les institucions beneficiàries dels ajuts resten obligades a
complir les obligacions següents:

a) Formalitzar un contracte de treball amb la persona investigadora, la
durada del qual ha de ser com a mínim el període per al qual es concedeix l’a-
jut establert en la resolució de concessió. La modalitat contractual s’ha d’ajus-
tar a la legislació vigent en el moment que es faci el contracte.

b) Justificar la despesa d’acord amb el que estableix aquesta convocatò-
ria.

c) Conservar tots els justificants de pagament i col·laboració amb les ins-
titucions de control.

15. Justificació i compromisos de les persones beneficiàries

1. La justificació dels ajuts es fa mitjançant un compte justificatiu que ha
de contenir, amb caràcter general, la documentació següent:

a) Memòria d’actuació cientificotècnica del compliment de les condicions
imposades en la concessió de l’ajut, amb indicació de les activitats dutes a terme
i dels resultats obtinguts, que ha de presentar la persona investigadora respon-
sable en un termini màxim de dos mesos des de la data de finalització de l’a-
nualitat. 

Aquest informe ha de tenir la conformitat de la persona investigadora con-
tractada i de la persona representant legal de l’organisme o l’entitat beneficiària.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a
terme, que ha de contenir:

b.1) Compte justificatiu (annex 3) i certificació de les despeses i els paga-
ments realitzats, fotocòpies acarades de les nòmines lliurades pels serveis de
comptabilitat corresponents i còpies dels justificants de pagament. 

b.2) Si escau, justificació dels costs indirectes imputats.
b.3) Si escau, relació detallada d’altres ingressos o ajuts percebuts que

hagin finançat la contractació, amb indicació de l’import i la procedència
b.4) Si escau, acreditació del reintegrament dels romanents no aplicats.

2. La justificació econòmica es fa per anys naturals (d’1 de gener a 31 de
desembre, o la fracció que escaigui en el cas dels anys primer i darrer, és a dir,
des de la data d’incorporació de la persona investigadora fins al 31 de desembre

del primer any, i des de l’1 de gener fins a la data de finalització de l’ajut del
darrer any), i s’ha de presentar, juntament amb la memòria cientificotècnica,
abans del 31 de març de l’any següent a aquell a què faci referència, tant en
suport informàtic pel que fa referència a les fitxes normalitzades, com en format
paper, segons els models que seran disponibles a la pàgina web de la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
(http://dgrdi.caib.es). En cas de justificació final de la darrera anualitat, aquesta
es presentarà en qualsevol cas en el termini de tres mesos comptadors des de la
data de finalització del període  d’execució.

3. En cas que els resultats obtinguts es reflecteixin en publicacions, hi ha
de figurar la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació com a entitat de
finançament, com també la menció que l’acció ha estat cofinançada amb el Fons
Social Europeu, i se n’ha de remetre una còpia a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació.

4. En tots els actes públics de difusió dels resultats obtinguts també hi ha
d’aparèixer la imatge corporativa de la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació i del Fons Social Europeu.

5. El fet de no complir les normes d’aquesta convocatòria, ocultar dades
o que aquestes siguin falses o inexactes, de no formalitzar el contracte en els ter-
mes establerts en aquesta convocatòria o no justificar-la pot donar lloc a revo-
car la concessió de l’ajut i a haver de reintegrar les quantitats rebudes, 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 legislatiu 2/2005, sense perju-
dici de l’aplicació del règim sancionador previst en el títol cinquè d’aquest
Decret legislatiu.

6. Els ajuts concedits d’acord amb el que disposa aquesta Resolució s’han
de sotmetre al règim de fiscalització, de control i d’inspecció que es preveu en
l’article 41 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2005.

7. L’acceptació de l’ajut per part dels beneficiaris implica la de les regles
fixades en aquesta Resolució i el compliment dels requisits que s’hi estableixen,
d’acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2005 i l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de
març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i altres
normes vigents que hi siguin aplicables.

8. Si en el seguiment s’observa l’incompliment o la desviació, per raons
imputables a les persones beneficiàries, de les obligacions derivades de la con-
cessió de l’ajut; la falsedat, la inexactitud o l’omissió de dades; una desviació
clara pel que fa a la contractació del personal doctor i dels resultats esperats, o
l’aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a aque-
lles per les quals fou concedit l’ajut inicialment, el conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació acordarà la modificació de la resolució de concessió, amb
els efectes que corresponguin, incloent-hi la devolució de les quantitats perce-
budes amb els interessos pertinents i l’aplicació eventual del règim sancionador
establert legalment.

ANNEX 2
Sol·licitud d’ajudes per a la contractació de personal investigador. Any

2009

Dades de l’entitat sol·licitant de l’ajut 

NIF:  …………………………………………………………
Centre/institució/empresa: ………………………………

Dades de la persona investigadora responsable

Cognoms: ……………………………Nom:  ………………..
NIF: ………………………………………………….
Departament:  ……………………………………..
Grup de recerca: …………………………………..
Adreça del centre: …………………………………
Població: …………………………Codi postal: …………..
Telèfon:                                Fax: ……..Adreça electrònica: 
Càrrec/categoria professional: 

Dades de la persona investigadora candidata
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Dades personals:
Cognoms: …………………………….Nom:  
NIF/ NIE/ Passaport:: ……………………….Sexe: H (   )  D  (   )
Adreça: …………………………………….
Població: …………………………………..Codi postal: 
Telèfon:                                Fax: ………….Adreça electrònica: 

Dades acadèmiques:
Titulació: …………………………………………
Centre realització tesi doctoral: ……………………………………..
Data de lectura de la tesi doctoral:  …………………………………

Sol·licitud excepció 3.2: (   )  (Adjuntau la justificació documental)

Com a persona sol·licitant, declar que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, com també tota la documentació annexa i em compromet, si
obtenc l’ajuda, a complir les condicions que s’especifiquen en la Resolució.

................... ,  d................ de .............. 

Signatura de la persona investigadora responsable

Signatura de la persona investigadora candidata

Vistiplau del Vicerectorat de Recerca o persona responsable de l’entitat 

DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNÒLOGIC I INNOVACIÓ 

signat:                                                                                                           signat :
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(1) Indicau el nom de la persona investigadora contractada. S’ha d’em-
plenar un model de justificació de despeses per cada contracte del Programa.  

(2) Data d’incorporació de la persona investigadora al centre de treball.
(3) 1 de gener de l’any corresponent, si escau, data d’incorporació de la

persona amb grau de doctor  si es va produir  amb posterioritat.
(4) Anualitat a la qual correspon el període (primera, segona).
(5) Nòmina, TC de la Seguretat  Social, etc.

— o —

Num. 22843
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, per la
qual es modifica la Resolució de 9 de novembre de 2006 per la
qual s’ofereixen ajuts per a contractació de personal tècnic de
suport a la investigació en l’àmbit de les Illes Balears (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 161 EXT, de 15 de novembre)

Fets

1. El punt 6.5 de la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació de 9 de novembre de 2006 estableix que en cas que un tècnic sigui
causa de baixa una vegada incorporat al seu lloc de feina, i sempre que el temps
que quedi perquè acabi el període pel qual es va concedir l’ajut sigui com a
mínim d’un any, el centre d’R+D pot contractar un altre tècnic per la resta del
període, tot això sense perjudici que es respecti el que es va indicar en la sol·lici-
tud d’ajut, en la resolució de concessió i el que disposa la resolució de convo-
catòria en el punt 12.

2. Atès el funcionament de la convocatòria, resulta poc operatiu mantenir
la limitació temporal d’un any que s’ha esmentat abans pel que fa a la baixa dels
tècnics, ja que la finalitat de la convocatòria és el proveïment de llocs de feina
per a personal de suport, sense necessitat que estigui directament vinculat amb
la realització del projecte concret pel qual sigui contractat.

3. Es considera, a més, l’informe favorable del Servei Jurídic de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. 

Fonaments de dret 

1. La Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 9 de
novembre de 2006 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 161 EXT, de 15 de
novembre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar el punt 6.5 de la Resolució del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació de 9 de novembre de 2006 per la qual s’ofereixen ajuts per
a la contractació de personal tècnic de suport a la investigació en l’àmbit de les
Illes Balears, en aquest sentit:

‘6.5. En cas que el tècnic sigui causa de baixa una vegada incorporat al
seu lloc de feina, i sempre que el temps que quedi perquè acabi el període pel
qual es va concedir l’ajut sigui com a mínim de tres mesos, el centre d’R+D pot
contractar un altre tècnic per la resta del període. En qualsevol cas, s’ha de res-
pectar el que es va indicar en la sol·licitud, la resolució de concessió i l’apartat
12 d’aquesta Resolució’.

2. Publicar aquesta Resolució 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’Economia,
Hisenda i Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-
se publicat, d’acord amb 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, i els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

El recurs potestatiu de reposició s’entendrà desestimat quan no s’hagi
resolt i notificat la Resolució en el termini d’un mes comptador des de l’ende-
mà de la interposició, i resta, en aquest cas, expedita la via jurisdiccional con-
tenciosa administrativa en els termes establerts en l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Tot això sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que estimi oportú.

Palma, 17 de novembre de 2008

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 22763

Instruccions del dia 30 de setembre de 2008 de la directora gene-
ral d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, per les
quals s’estableixen el Pla d’Actuació del Departament
d’Inspecció Educativa per al període 2008-2011 i el Programa
d’Actuació per al curs 2008-2009.

D’acord amb l’apartat 3 de la ‘Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura, de dia 19 d’octubre de 2007, per la qual s’estableixen les directrius del
Pla d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al període 2007 –
2011’ (des d’ara R–19/10/07) correspon a la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives (DGAOIE) elaborar un ‘Pla d’actuació del
Departament d’Inspecció educativa’ (des d’ara PADIE) desenvolupat en dues
fases: la primera corresponent al curs escolar 2007-2008 i  la segona, amb caràc-
ter triennal, per al període 2008 – 2011.

Atès que s’ha complert la primera fase d’aquesta planificació, procedeix
ara dur a terme la segona. A aquest efecte, prenent com a punt de referència prin-
cipal l’esmentada R-19/10/07, concretament en els apartats 4 (directrius per a la
Inspecció educativa) i 5 (finalitats de la planificació), emmarcada en el que dis-
posa el Decret 36/2001, de 9 de març, regulador de la Inspecció educativa en
l’àmbit de l’ensenyament no universitari, i tenint  com a referència obligada la
MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT D’INSPECCIÓ EDUCATIVA. CURS
2007-20078, és oportú dictar les instruccions pertinents, tal com preveu l’apar-
tat 7 de la R-19/10/07.

La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 19 d’octubre de
2007, per la qual s’estableixen les directrius del Pla d’actuació del Departament
d’Inspecció Educativa per al període 2007-11 (BOIB núm. 161, del 27), deter-
mina les bases normatives i fixa les bases programàtiques de l’organització i el
funcionament del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) que permeten
determinar quines han de ser les directrius de l’actuació del Departament en el
període de referència. En aquest sentit, explicita que la Conselleria d’Educació
i Cultura, a més dels objectius generals que estableixen les normes vigents i,
alhora, com a concreció d’aquests propòsits, s’ha plantejat com a objectius
estratègics per al període 2007-11 diverses línies de treball de l’Administració
educativa que tendeixen a la millora de la qualitat educativa (foment de l’èxit
escolar i lluita contra l’abandonament), a l’adequació de l’oferta educativa a la
realitat sociolaboral balear, al reforçament del servei educatiu de zero a tres
anys, a la millora de l’eficiència dels serveis de l’Administració educativa als
ciutadans i als centres educatius, a la potenciació de l’ús de la llengua catalana
i a la projecció de la cultura de les Illes Balears. En la consecució d’aquestes
finalitats s’hi han de comprometre, des del seu àmbit competencial i de respon-
sabilitat, els òrgans i les unitats de l’Administració educativa de les Illes
Balears. En aquest context, tant la normativa bàsica com l’autonòmica reconei-
xen a la Inspecció educativa un caràcter transversal que afecta tot el sistema
educatiu. Aquesta realitat es recull a l’article 2 del Decret 36/2001, de 9 de març,
que determina les finalitats de la Inspecció a les Illes Balears: 

a. Contribuir a la millora permanent del sistema educatiu. 
b. Emparar els drets de la ciutadania pel que fa a una educació de quali-

tat.
c. Assegurar l’aplicació adequada de les normes jurídiques que regulen el

tema educatiu.  
L’article esmentat recull també que la Inspecció ha de vetllar especialment

pel respecte als principis que dimanen de la Constitució i de l’Estatut
d’Autonomia, a fi que el sistema educatiu contribueixi a consolidar, entre d’al-
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