
A 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 i Hisenda, informació relativa al compliment per la
persona interessada de les seves obligacions tributàries.

Palma,  de/d’ de 200

[Segell i rúbrica]

— o —

Num. 24004
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 30
d’octubre de 2009, mitjançant la qual es fa pública la convoca-
tòria per a la concessió d’ajuts per al finançament de projectes
de recerca que incloguin activitats de caràcter acadèmic, cultu-
ral i informatiu vinculades al món universitari i que tinguin com
a finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les ciències huma-
nes i socials en el marc de les Illes Balears per el període 2009-
2011. 

L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB), entitat autònoma del
Govern de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita a la
Conselleria d’Educació i Cultura, regida pel Decret 76/2004 de 3 de setembre,
té com a finalitats bàsiques el foment de la investigació i la divulgació de la cul-
tura de les Illes Balears.

A tal efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és la de convocar ajuts per al
finançament de projectes de recerca que incloguin activitats de caràcter acadè-
mic, cultural i informatiu vinculades al món universitari i que tinguin com a
finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les ciències humanes i socials en el
marc de les Illes Balears per el període 2009-2011, d’acord amb les bases (arti-
cle 1, punt 2.1, apartat b) i punt 2.5, apartat g) aprovades per l’ordre del conse-
ller d’Educació i Cultura, de 1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB
núm. 100, de 11 de juliol).

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del text refós de la
Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre
(BOIB núm. 196, de 31 de desembre); amb els informes previs del Servei
Jurídic i de la Direcció General de Pressupostos; amb la fiscalització prèvia
favorable de la Intervenció i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 6
del Decret 76/2004, de 3 de setembre, dict la següent:

RESOLUCIÓ

1. Objecte.
Atorgar ajuts per al finançament de projectes de recerca que incloguin

activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món univer-
sitari i que tinguin com a finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les cièn-
cies humanes i socials, amb la participació i supervisió d’investigadors balears.

2. Beneficiaris.
Poden sol·licitar aquests ajuts en qualitat de beneficiaris les agrupacions

de persones físiques o jurídiques privades sense finalitat lucrativa que, tot i no
tenir personalitat jurídica, desenvolupin qualsevol de les activitats que preveu
aquesta convocatòria, amb inclusió dels grups de recerca de la Universitat de les
Illes Balears.

Tots els beneficiaris han d’estar formats per un mínim de 3 investigadors,
dels quals un ha de ser doctor.

Cada investigador només pot formar part d’un sol projecte o equip, i per
tant, no pot constar com a membre en cap altra sol·licitud presentada en aques-
ta convocatòria.

En el cas que el beneficiari sigui una persona jurídica haurà de comptar
amb la corresponent certificació del secretari de l’entitat a la qual pertany, en la
que s’acrediti la condició i poders de representació del signant de la sol·licitud
per a sol·licitar la subvenció descrita, així com la seva vigència i la data de l’as-
semblea en la qual va ser elegit o confirmat.

Els investigadors hauran de fer constar si formen part d’altres projectes de
recerca subvencionats per entitats públiques o privades.

3. Període.
Els projectes es podran desenvolupar fins el dia 30 de setembre de 2011 i

s’hauran pogut iniciar a partir d’1 de gener de 2009.

4. Quantia i destinació de l’ajut.
4.1 L’import màxim de l’ajut per a cada projecte és de 30.000 euros. 
4.2. Els ajuts es poden destinar únicament al finançament dels conceptes

següents:
a) Incorporació de personal de suport a la recerca mitjançant qualsevol

modalitat d’adscripció laboral temporal i/o com a personal becari, d’acord amb
el contingut establert en el R.D. 1326/2003, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova

l’Estatut del becari d’investigació (BOE núm. 263/2003).
b) Premsa, revistes i altres publicacions destinades únicament a la inves-

tigació i recerca objecte d’aquesta convocatòria.
c) Adquisició de material fungible.
d) Altres despeses, com ara la mobilitat dels investigadors o la utilització

de serveis de suport.
4.3 Aquesta convocatòria permet la subcontractació d’activitats parcials a

tercers. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què
hagi d’incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat sub-
vencionada, tenint en compte el que disposa l’article 38 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Subvencions.

4.4 El beneficiari pot subcontractar serveis relacionats amb l’activitat,
únicament amb caràcter parcial quan no puguin ser assumits directament per l’e-
quip de recerca, sempre i quan s’indiqui prèviament en el pressupost i no supe-
ri el 35% de l’import total atorgat, tenint en compte el que disposa l’article 38
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Subvencions.

4.5 Una vegada aprovat el projecte es podran incorporar si escau nous
investigadors al mateix, prèvia acceptació de l’investigador principal i del
Consell Permanent de l’IEB.

5. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.
5.1 El termini per a presentar les sol·licituds és de 10 dies naturals, a

comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. 

5.2 Les sol·licituds han de formalitzar-se mitjançant una instància adreça-
da al President de l’IEB, que s’ha de presentar en el registre de l’IEB, carrer
Paraires, 24-4t-1ª CP: 07001 de Palma o a qualsevol altra dependència a la qual
fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. S’adjunta, com a annex 1 a aques-
ta convocatòria, un model d’instància, el qual es pot obtenir en la seu de l’IEB
o en la web de l’Institut (www.iebalearics.org).

5.3 L’imprès de sol·licitud, tal i com indica el model normalitzat, consta
de les parts següents:

a) Dades del projecte.
b) Dades de l’investigador principal.
c) Resum Pressupost.
d) Equip investigador.
e) Resum de la proposta de projecte.
f) Memòria del projecte.
g) Finançament públic o privat (projectes i contractes) dels membres del

grup investigador als darrers 5 anys (2004-2008).
h) Pressupost.

6. Documentació.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada per la següent documentació:
a) Persones físiques.
DNI, NIF o passaport dels sol·licitants de l’ajut.
b) Entitats.
Documentació que acrediti la constitució i el registre de l’entitat i el seu

CIF.
Document (nomenament poders, etc.) que acrediti les facultats atorgades

al representant de l’entitat i DNI del representant.
c) Acreditació que s’està al corrent de les obligacions tributàries i de la

Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributà-
ries davant la hisenda autonòmica, o bé autorització a l’IEB per a què pugui
demanar les dades a l’AEAT (model que figura com a annex 2, que es pot obte-
nir a l’IEB).

d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’ar-
ticle 10 del text refós de la Llei de Subvencions (Decret Legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions)
(model que figura com a annex 4 i que podeu trobar també a la seu de l’IEB).

e) Certificat d’existència del compte bancari on el sol·licitant vol que es
faci el pagament en cas d’obtenir l’ajuda, en model normalitzat (TG-002), el
qual ha d’anar degudament emplenat, signat i segellat per l’entitat bancària
(aquest imprès és a disposició dels sol·licitants a l’IEB). 

7. Termini per a l’esmena d’errades.
D’acord amb el que disposa l’article 13.1.b) de l’Ordre de la consellera

d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (publicada en el
BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009, si la sol·licitud té algun defecte o hi ha
manca alguna de documentació, es requerirà a la persona/s interessades per a
què en el termini de 3 dies hàbils ho esmeni, i se l’advertirà que, en cas de no
fer-ho, es considerarà que ha desistit de la seva petició, mitjançant una resolu-
ció que ha de ser dictada en els termes previstos en l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds.
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8.1 La selecció dels beneficiaris es realitzarà mitjançant concurs.
8.2 L’inici i la resolució del procediment de concessió de subvencions

regulades en aquesta convocatòria correspon al president de l’IEB. L’òrgan
competent per a instruir el procediment és el coordinador general de l’IEB.

8.3 L’IEB designa per a l’avaluació externa del projectes d’investigació a
la comissió d’experts en matèries específiques que gestiona l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), basant-se entre altres coses en
l’experiència que presenten en aquests processos, en la qualitat del procediment
que utilitzen per l’avaluació i en la facilitat d’idioma car que la major part dels
expedients a avaluar seran en llengua catalana. La participació d’aquesta entitat
col·laboradora es formalitzarà mitjançant l’elaboració d’un conveni, tal i com
s’estableix a l’article 27 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions.

8.4 La Comissió Avaluadora valorarà les peticions tenint en compte l’ac-
ta-informe previ emès per l’AGAUR. Dit organisme examinarà i avaluarà les
sol·licituds d’acord amb els principis de concurrència, objectivitat i igualtat, i
d’acord amb les puntuacions següents (valoració sobre 70 punts):

a) Coneixements dels antecedents i de l’estat actual del tema (fins a 15
punts).

b) Argumentació dels objectius, el pla de treball i rigor metodològic (fins
a 25 punts).

c) Viabilitat del treball en el temps previst i adequació del pressupost (fins
a 10 punts).

d) Currículum de l’investigador o investigadora principal i dels membres
del grup de recerca amb relació a l’objecte de la convocatòria i del tema de la
recerca (fins a 20 punts).

A efectes de qualificar el grau d’interès, la comissió avaluadora de l’IEB
tindrà en compte l’informe emès per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR). Juntament a aquest informe de l’AGAUR, la Comissió
Avaluadora de l’IEB qualificarà els projectes tenint en compte, a més, els crite-
ris i les puntuacions següents (valoració sobre 30 punts):

-  Interès del projecte, quan a l’adequació a l’objecte de la convocatòria
amb relació a la temàtica i objectius de la recerca (fins a 15 punts).

- Impacte i aplicabilitat dels resultats (fins a 15 punts).
Per a la qualificació global dels projectes es tindrà en compte la suma de

les dues avaluacions, en aquest cas, l’avaluació externa realitzada per l’AGAUR
(valoració màxima 70 punts), i l’avaluació interna realitzada per la Comissió
Avaluadora de l’IEB (valoració màxima 30 punts). Els projectes es qualificaran
en tres graus: menor, mitjà i màxim. 

A efectes de qualificar el grau d’interès, cal atendre la següent puntuació:
a) Superior a 25 punts i fins a 50, per a la qualificació en grau menor.
b) Superior a 50 punts i fins a 75, per a la qualificació en grau mitjà.
c) Superior a 75 punts i fins a 100, per a la qualificació en grau màxim.
Els projectes qualificats en grau menor es poden subvencionar en quantia

no superior al 30% del pressupost total de l’activitat; si es qualifica amb grau
mitjà, no pot superar el 60%, i si es qualifica en grau màxim es pot concedir la
subvenció fins al 100% del pressupost presentat, sense que mai sigui superior a
l’import sol·licitat, ni superi la quantitat de 10.000 euros anuals, ni 30.000 euros
en total, per cada un dels projectes. En qualsevol cas, dins cada grau, es respec-
tarà la proporció entre els punts obtinguts i els percentatges a aplicar, de mane-
ra que partint del percentatge màxim de cada tram es farà el càlcul que donarà
com a resultat la quantia de la subvenció.

La Comissió Avaluadora emetrà un acta-informe que ha de servir de base
per a l’elaboració de la proposta de resolució que l’òrgan instructor ha d’elevar
al president.

La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membres:
President: coordinador general de l’IEB.
Vocals: cap d’àrea de Promoció i Dinamització Exterior de la Cultura de

les Illes Balears.
Dos membres del Ple de l’Institut d’Estudis Baleàrics 
Secretari: secretari general de l’IEB.

Una vegada elaborada la proposta de resolució per part de l’òrgan ins-
tructor, es publicarà a la pàgina web de l’IEB (www.iebalearics.org) per tal que
els beneficiaris puguin acceptar-la (s’adjunta model d’acceptació, com a annex
3, i que es trobarà publicat a la pàgina web esmentada). En qualsevol cas, l’ac-
ceptació de la proposta s’entendrà produïda automàticament si en el termini de
vuit dies des de la publicació no es manifesta el contrari.

L’òrgan instructor incorporarà a l’expedient el certificat que ha d’emetre
el cap d’àrea de Promoció i Dinamització Exterior de la Cultura de les Illes
Balears, acreditatiu d’aquesta publicació, que en tot cas especificarà el lloc i les
dades en què s’ha produït.

La proposta de resolució 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.

Les persones interessades en un termini no superior a 10 dies hàbils,
comptadors a partir de la data de publicació de la proposta de resolució a la pàgi-
na web de l’IEB, poden formular-hi al·legacions. Pel que fa al lloc de presenta-
ció d’al·legacions, s’ha de procedir segons s’indica en l’apartat 5.2 de la matei-
xa manera que es fa amb les sol·licituds.

9. Resolució.

El president de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, compta-
dors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria per
resoldre les sol·licituds i per notificar individualment, a cada interessat  la reso-
lució del seu expedient.

Així mateix, les resolucions seran publicades a la pàgina web de l’IEB.
L’òrgan instructor incorporarà a l’expedient que ha d’emetre el cap d’àrea de
Coordinació Interna i Documentació, acreditatiu d’aquesta publicació, que en
tot cas especificarà el lloc i les dates en què s’ha produït.

S’entendran desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmen-
tat en el paràgraf anterior.

La resolució de concessió d’ajuts ha de contenir com a mínim:
a) La identificació de la persona física, jurídica o agrupació de persones

físiques o jurídiques sense personalitat jurídica, sol·licitant a la qual es conce-
deix l’ajut. 

b) L’import de l’ajut i, si escau, els conceptes pels quals es concedeix l’a-
jut, així com el percentatge subvencionat del pressupost del projecte presentat.

c) La forma de justificació de l’execució del projecte.
d) Els recursos que es podran interposar.

10. Import global.
Aquesta convocatòria és finançada per l’IEB. L’import global màxim d’a-

questa convocatòria és de 120.000 euros, dels quals 40.000 euros van a càrrec
de la partida pressupostària 71101/G/455C01/48000/00 de l’IEB per a l’any
2009, 40.000 euros a càrrec de la partida pressupostària
71101/G/455C01/48000/00 de l’IEB per a l’any 2010, i 40.000 euros a càrrec de
la partida pressupostària 71101/G/455C01/48000/00 de l’IEB per a l’any 2011.

11. Unitat competent per a la gestió.
IEB (carrer dels Paraires, 24-4ª planta, 07001 Palma. Tel. 971 714794·

971 213068)

12. Òrgan competent per a la resolució.
El president de l’IEB.

13. El pagament.
13.1 El pagament de l’ajut es realitzarà en càrrec de la partida pressupos-

tària de l’IEB 71101/G/455C01/48000/00 per a l’any 2009, la
71101/G/455C01/48000/00 per a l’any 2010, i 71101/G/455C01/48000/00 per a
l’any 2011.

13.2 El pagament de l’ajut es realitzarà de forma fraccionada mitjançant
justificacions parcials anuals durant el període que duri el projecte, sense que en
cap cas l’import anual a abonar superi els 10.000 euros.

13.3 El pagament de l’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancà-
ria, prèvia la justificació de la realització de l’activitat per la qual s’ha sol·lici-
tat l’ajut.

14. Formes de justificació.
14.1 L’ajut s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justi-

ficatiu parcial anual. Les dates màximes per a presentació dels comptes justifi-
catius parcials anuals seran obligatòriament el 20 de novembre de 2009, 2010 i
2011, restant vinculats aquests comptes justificatius parcials anuals al seu any
natural. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no
serà admesa com a justificant de la subvenció. En el cas que l’òrgan competent
apreciï que la justificació conté defectes concedirà a la persona o entitat benefi-
ciària un termini de 10 dies hàbils per esmenar els defectes. 

14.2 El compte justificatiu, se n’adjunta un model com a annex 5 a aques-
ta convocatòria, es compondrà dels documents següents:

a) Memòria de les activitats realitzades, que contindrà tota la informació
necessària per a relacionar dites activitats amb el projecte presentat i per inter-
pretar els comprovants de despesa i la seva imputació a l’esmentat projecte.

b) Relació dels justificants imputats, conformada mitjançant una llista
numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que per-
metin l’acreditació del compliment de les condicions imposades, de la consecu-
ció dels objectius previstos en l’acte de concessió de l’ajut, així com el seu cost. 

c) Documentació justificativa de les despeses realitzades: còpia acarada
de les factures i altres documents legals de valor probatori equivalent.

d) Una memòria de totes les publicacions, els articles i els treballs que es
puguin derivar de la tasca realitzada i els resultats obtinguts.

e) La constatació en totes aquelles publicacions, articles o treballs que es
puguin derivar que es beneficiari d’un ajut econòmic de l’IEB. 

14.3 Cal tenir en compte, a més:
- Que es considera despesa realitzada únicament la que hagi estat pagada

amb anterioritat a la finalització del període de justificació, és a dir 30 d’octu-
bre de 2011. Les factures no pagades no es tindran en compte a efectes de jus-
tificació.

- Que els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n deri-
vin no eximeixen al beneficiari de l’ajuda de l’obligació de justificar la realit-
zació completa i el cost total de l’activitat subvencionada mitjançant el compte
justificatiu. 

15. Obligacions del beneficiari.
A més de les que estableix l’article 11 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28
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de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions, són obli-
gacions dels beneficiaris:

a) Complir les condicions específiques d’aquesta convocatòria. 
b) Realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la con-

cessió de l’ajut.
c) Facilitar tota la informació que li sigui requerida per l’IEB.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a les de control que els

òrgans competents de l’Administració estimin oportunes, d’acord amb la legis-
lació vigent.

e) Reflectir la col·laboració de l’IEB en un lloc destacat, en tots els ele-
ments de comunicació de l’activitat.

16. Incompatibilitats.
La concessió de l’ajut fa incompatible l’obtenció de qualsevol altra beca,

ajut o fons per al mateix objecte. 

17. Renúncies.
Les renúncies les ha de comunicar el beneficiari, mitjançant un escrit

adreçat a l’òrgan competent per resoldre la convocatòria que resoldrà expressa-
ment sobre la seva pertinència.

18. Publicitat.
La concessió de l’ajut comporta l’obligació del beneficiari de fer constar

en qualsevol publicitat referida a l’activitat subvencionada l’expressió: ‘Amb el
suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics’.

19. Propietat dels treballs.
La propietat intel·lectual dels treballs subvencionats és dels seus autors.

20. Responsabilitats.
L’IEB no assumeix cap responsabilitat per l’actuació del beneficiari ni

pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització
de l’activitat subvencionada, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.

21. Comprovació i control.
La unitat competent per a la gestió de la sol·licitud és l’encarregada d’e-

fectuar la comprovació sobre la realització de l’activitat subvencionada, d’acord
amb la finalitat i els requisits previstos a la convocatòria.

22. Revocació de l’ajut.
22.1 Són causes de revocació de l’ajut:
a) L’incompliment de l’obligació de justificació, així com la justificació

insuficient.
b) L’incompliment de la finalitat per a la qual l’ajut ha estat concedit,

totalment o parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats
diferents.

c) L’obtenció de l’ajut sense reunir les condicions requerides, falsejant les
condicions, requisits o  bé ocultant- les.

d) L’obstrucció a les actuacions de control o la resistència a permetre-les,
de manera que s’impedeixi comprovar l’acreditació d’haver realitzat l’objecte
de l’ajut.

22.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de
comprovació, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència
d’alguna causa de revocació de l’ajut concedit, instarà l’inici del procediment
corresponent.

23. Fiscalització i control.
Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i

deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu
2/2005, i als establerts a la legislació de finances i pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes
públiques. A més, han de facilitar tota la informació que li requereixi la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern. 

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interpo-
sar-se recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o,
directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el ter-
mini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.   

El president de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Sebastià Serra i Busquets

Palma, 30 d’octubre de 2009 

ANNEX 1
SOL·LICITUD AJUTS PER A PROJECTES DE RECERCA. 2009-2011

1. DADES DEL PROJECTE
TÍTOL
Durada (fins a trenta mesos)
Àrea de coneixement
Paraules clau

2. DADES DE L’INVESTIGADOR PRINCIPAL
NOM
COGNOMS
CATEGORIA CU TU CEU CU ASS plantilla interí contractat

…. …. …. …. …. ……. ….. …………
DEPARTAMENT
CENTRE
TELÈFON                                      FAX
E-MAIL
GRUP DE RECERCA

3. RESUM PRESSUPOST
PERSONAL euros                  TOTAL
INVENTARIABLE euros
FUNGIBLE euros
VIATGES I DIETES euros
ALTRES DESPESES euros euros
Data i firma de l’investigador principal conforme es compromet, en cas de concessió, a
complir els requisits de la present convocatòria.

4. EQUIP INVESTIGADOR (els investigadors hauran de fer constar si formen part d’al-
tres projectes de recerca subvencionats per entitats públiques o privades)

INVESTIGADOR PRINCIPAL
NOM
COGNOMS
TITULACIÓ
GRAU                             llicenciat      (   )                                   doctor         (   )
CATEGORIA
DEPARTAMENT
TELÈFON                                                                      FAX
E-MAIL
GRUP DE RECERCA

signatura

NOM
COGNOMS
TITULACIÓ
GRAU                             llicenciat      (   )                                   doctor         (   )
CATEGORIA
DEPARTAMENT
TELÈFON                                         FAX
E-MAIL
GRUP DE RECERCA

signatura

NOM
COGNOMS
TITULACIÓ
GRAU                             llicenciat      (   )                                   doctor         (   )
CATEGORIA
DEPARTAMENT
TELÈFON                                         FAX
E-MAIL
GRUP DE RECERCA

signatura

5. RESUM DE LA Proposta de projecte (màxim 500 paraules)
TÍTOL: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………….…….

6. MEMÒRIA DEL PROJECTE
TÍTOL: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…….
Utilitzeu el model següent:
Antecedents i estat de la qüestió
Objectius
Producte o aplicació resultant 
Pla de treball i activitats
Metodologia

7. FINANÇAMENT PÚBLIC I PRIVAT (PROJECTES I CONTRACTES) DELS MEM-
BRES DEL GRUP INVESTIGADOR ALS DARRES CINC ANYS (2002-2007)
Títol

Tipus d’acció
Entitat finançadora
Quantitat subvenció                                         euros
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Durada
Codis UNESCO               ………………..…             …..………….           ……..……….

……………..……             ……..……….           ……..……….
Paraules clau

Títol
Tipus d’acció
Entitat finançadora
Quantitat subvenció                                       euros
Durada
Codis UNESCO               ………………..…             …..………….           ……..……….

……………..……             ……..……….           …..……...….
Paraules clau

Títol
Tipus d’acció
Entitat finançadora
Quantitat subvenció                                        euros
Durada
Codis UNESCO               ………………..…             …..………….           ……..……….

……………..……             ……..……….           ……..……….
Paraules clau

8. PRESSUPOST
8-1. Personal
CONCEPTE COST JUSTIFICACIÓ
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
TOTAL ………… euros

8-2. INVENTARIABLE
CONCEPTE COST JUSTIFICACIÓ
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
TOTAL …………. euros

8-3. FUNGIBLE
CONCEPTE COST JUSTIFICACIÓ
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
TOTAL ………….. euros

8-3. DESPLAÇAMENTS I DIETES
CONCEPTE COST JUSTIFICACIÓ
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
TOTAL …………. euros

8-4. ALTRES DESPESES
CONCEPTE COST JUSTIFICACIÓ
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
…………… …………. ………………………
TOTAL …………. euros

TOTAL SOL·LICITAT …………. euros 

SR. PRESIDENT DE L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS

ANNEX 2
AUTORITZACIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS, ENTITAT

AUTÒNOMA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS PERQUÈ PUGUI
DEMANAR DADES A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA QUE ACREDITIN QUE

S’ESTÀ AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES (CONCESSIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS)

La persona que signa aquest document autoritza a l’IEB, entitat autònoma
del Govern de les Illes Balears per sol·licitar de l’Agència Estatal de
l’Administració tributària les dades referents al compliment de les seves obliga-
cions tributàries, amb la finalitat d’acreditar els requisits establerts per obtenir,
percebre i mantenir la subvenció i/o ajuda ......................................… 

(especificau el tipus d’ajuda), atès el que disposa l’article 11 del text refós
de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de des-
embre, pel que fa a les obligacions dels beneficiaris.

Aquesta autorització solament té validesa a l’efecte del reconeixement,
seguiment i control de la subvenció i/o ajuda abans esmentada, en aplicació del
que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, que es manté
vigent després de l’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, i l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permeten, amb
l’autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que

necessita l’Administració pública per al desenvolupament de les funcions que li
són pròpies.

A. DADES DEL SOL·LICITANT DE LA SUBVENCIÓ/AJUDA

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

NIF

SIGNATURA (en el cas de les persones físiques)

B. DADES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA (en el cas que sigui
una persona jurídica o una entitat de les que preveu l’article 35.4 de la Llei gene-
ral tributària)

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

NIF

ACTUA EN QUALITAT DE 

SIGNATURA

...................... a ........ de ............................ de ..................... 

ANNEX 3

ACCEPTACIÓ DE L’AJUT………………...............

ATORGADA PER L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS

(nom i llinatges)………………………………
amb DNI / NIF/ passaport núm.………..…i domicili

a…......................……

EXPÒS:

Que segons l’article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l’article 9 de l’Ordre del con-
seller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de la subvencions en matèria d’Educació i Cultura, és obliga-
ció dels beneficiaris comunicar a l’òrgan competent l’acceptació o la renúncia
de la subvenció en els termes de la proposta de concessió.

D’acord amb això,

DECLAR:

Que és la meva voluntat acceptar la proposta d’ajut
de……..……....…euros, en els termes de la Resolució del president de l’IEB de
data ……….. (BOIB núm. ............, de ............................. de 2009)

Palma ,…………de……………………..de 2009

(signatura)

ANNEX 4

Dades de la persona o l’entitat sol·licitant:

Persona física
Nom i llinatges:
DNI:
Domicili:
Telèfon:
Fax:

Entitat
Nom:
CIF:
Domicili:
Telèfon:
Fax:
Representada per la persona física esmentada, que actua en qualitat de:

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar sota la meva responsabilitat que, en relació amb el procediment per
a l’obtenció d’ajuts per al finançament de projectes de recerca que incloguin
activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món univer-
sitari i que tinguin com a finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les cièn-
cies humanes i socials en el marc de les Illes Balears per el període 2009-2011,
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convocat per Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de .…..
de ...................... de 2009: 

Que conec i no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició per a ser
beneficiari dels prevists 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.

I perquè consti i surti efecte davant l’òrgan administratiu que convoca el
procediment per a la concessió de subvencions referenciats, sign la present
declaració responsable

Palma, …… de …………………….. de 2009

(Signatura del declarant)

ANNEX 5
Convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament de projectes de

recerca que incloguin activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vin-
culades al món universitari i que tinguin com a finalitat l’estudi de temàtiques
en l’àmbit de les ciències humanes i socials en el marc de les Illes Balears per

el període 2009-2011

COMPTE JUSTIFICATIU PARCIAL

NÚM. EXPEDIENT
EXERCICI PRESSUPOSTARI 2009
PARTIDA PRESSUPOST

BENEFICIARI
NIF
CONCEPTE

DATA CONVOCATÒRIA
BOIB CONVOCATÒRIA
DATA CONCESSIÓ
DATA LÍMIT JUSTIFICATIU                      30 D’OCTUBRE DE 2009

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.
- Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
- Els justificants originals de les despeses que s’hi detallen estan custodiats sota respons-
abilitat seva.
- Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control intern i extern de
l’Administració.
- Es compromet a prestar tota la seva col·laboració a les actuacions de comprovació i ver-
ificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessaris per tal de
comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades.

Data: 

Signat:

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament de projectes de recerca que
incloguin activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món univer-
sitari i que tinguin com a finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les ciències
humanes i socials en el marc de les Illes Balears per el període 2009-2011

MEMÒRIA D’ACTIVITATS I CRITERIS

NÚM. EXPEDIENT
EXERCICI PRESSUPOST 2009
BENEFICIARI
NIF
CONCEPTE

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS REALITZADES

RELACIÓ DELS JUSTIFICANTS IMPUTATS

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LES DESPESES REALITZADES

MEMÒRIA DE LES PUBLICACIONS, ARTICLES O TREBALLS DERIVATS DE LA
TASCA REALITZADA

El beneficiari:
Data:

— o —

Num. 24062
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 28 d’octubre de
2009, per la qual es modifica el crèdit disponible (punt tercer) i
el termini per presentar la justificació (punt onzè) de la convo-
catòria de subvencions per donar suport a l’organització de fires
i festivals de música i arts escèniques a les Illes Balears durant
l’any 2009, aprovada per la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 24 de juliol de 2009.

El dia 30 de juliol de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 110 la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 24
de juliol de 2009, mitjançant la qual es convoquen subvencions per donar suport
a l’organització de fires i festivals de música i arts escèniques a les Illes Balears
durant l’any 2009.

L’apartat quart del punt tercer d’aquesta Resolució estableix que l’import
màxim que es destina a la convocatòria és de 100.000 euros, però que es podrà
incrementar com a conseqüència d’una generació o una ampliació de crèdit amb
una quantia addicional de 100.000 més, a l’empara del què estableix l’article 58
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol.

Com resulta que s’ha produït l’increment previst, atès que s’han generat
100.000 euros més procedents de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de
la Música (INAEM), derivats del conveni signat amb aquesta Conselleria el dia
13 de juliol de 2009 per al foment de festivals i fires de música i teatre a les Illes
Balears durant l’any 2009, cal declarar els crèdits disponibles i la seva distribu-
ció definitiva, un cop publicada la proposta de resolució de la convocatòria i
amb caràcter previ a la resolució de concessió.

D’altra banda, l’apartat tercer del punt onzè de la Resolució de la conse-
llera d’Educació i Cultura de dia 24 de juliol de 2009, estableix com a data límit
per poder presentar el compte justificatiu el dia 31 d’octubre de 2009. No obs-
tant, atesa la proximitat d’aquesta data i tenint en compte que encara no s’ha
resolt la convocatòria, es aconsellable prorrogar el termini per a la justificació
de les subvencions.

Per tot l’anterior,

Resolc

Primer. Declarar que el crèdit de què disposa la convocatòria de
subvencions per donar suport a l’organització de fires i festivals de música i arts
escèniques a les Illes Balears durant l’any 2009, aprovada per la Resolució de la
consellera d’Educació i Cultura de 24 de juliol de 2009, és de 200.000 euros,
que queden repartits amb la següent distribució:

- A la partida 13201.455A01.47000.0.13248: 96.390,40 €
- A la partida 13201.455A01.48000.0.13248: 54.279,28 €
- A la partida 13201.455A01.46400.0.13248: 49.330,32 €

Segon. Prorrogar el termini per a la justificació de les subven-
cions fins el dia 16 de novembre de 2009.

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

Palma, 28 d’octubre de 2009.

— o —

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 23276

Resolució del director general de Medi Forestal i Protecció
d’Espècies de publicació d’ admesos i exclosos en el procediment
de subvencions per a les Societats de Caçadors per a l’any 2009
a l’empara  de la Resolució núm. 16757 del conseller de Medi
Ambient de 21 de juliol de 2009 (BOIB núm. 115, de 6 d’agost de
2009), per la qual s’aprova  la convocatòria de subvencions per
a la realització d’activitats per les societats de caçadors, per a
l’any 2009. 

Fets 
1. Les entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució han lliurat a

la conselleria de Medi Ambient  en el termini establert sol·licitud de subvenció
per l’exercici 2009.

2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat les sol·licituds i són
conformes amb els aspectes següents: 

-  Les entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries
de la subvenció objecte de convocatòria. 
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