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Assumpte: Notificació concessió definitiva contractes postdoctoral 201 5

Adjunt us remet cópia compulsada de la resolució de concessió definitiva d’una
subvenció per la contractació ¡ incorporació de personal investigador (contracres
postdoctorals), concedida d’acord am la convocatória realitzada per Resolució del
conseller d’lnnovació, Recerca i Turisme de 21 d’agost de 2015 (BOIB núm. 129, de
29 d’agost de 201 5).

A la taula següent es presenten les persones seleccionades:

EXPEDIENT NOM ÁREA ENTITAT

PRIORITÁRIA/CIFNFRAL BENEF1C1ÁRIA
PD/001/201 5 María Oliver Bonet Empresa privada GENOSALUT

BALEARS SL
PD/003/201 5 Aurore Regaudie de Gioux Ciéncia i Tecnologia Marines MEDEA. CSIC

PD/01 2/2015 Silvia Ortín González Continguts digitals basats en IFISC. CSIC
el coneixement

PD/014/2015 Thomas Louail TUrisme UIB

PD/01 5/2015 Patricia Casas Agustench Ciéncies Biomédiques i UIB
Ciéncies de la Salut

PD/022/201 5 Amparo Lázaro Castillo Medi Ambient MEDEA. CSIC

PD/030/2015 Ulla Fernández General lEO

La convocatária estableix que:

Les institucions beneficiáries han de formalitzar els contractes amb els investigadors
candidats i els han de remetre a la Direcció Ceneral d’lnnovació i Recerca en el termini
de dos mesos comptadors des de la ¿ata de la resolució de concessió. 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 l’investigador al seu lloc de feina. En casos excepcionals i
degudament acreditats, es pot sollicitar una ampliació del termini, d’acord amb el que
disposal’article 49.1 de la lJei 30/1992.
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La incorporació efectiva al centre d’adscripció deis investigadors contractats a l’empara
d’aquesta convocatória s’ha de produir en el termini máxim de tres mesos comptadors
des de la data de notificació de la resolució de concessió i sempre d’acord amb el centre.

En el contracte s’ha d’indicar la durada d’aquest, la retribució que rebrá
l’investigador ¡ la data d’incorporació efectiva al lloc de feina, i s’ha de fer referéncia
expressa al finançament amb cárrec a aquesta convocatória ¡ al Programa de
Potenciació de Recursos Humans del Pla de Ciéncia, Tecnología, Innovació i
Emprenedoria, com també al Fons Social Europeu.

Palma, 17 de desembre de 2015
El director general d’lnnovació i Recerca

Joséjrnojosa
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1. El dia 29 d’agost de 2015 es va publicar, en el BOIB núm. 129, la Resolució del
conseller d’lnnovació, Recerca ¡ Turisme de 21 d’agost de 2015, per la qual
s’ofereixen 7 ajuts per a la incorporació de personal investigador, l’objectiu de les
quals és l’atracció de talent investigador a les Illes Balears.

2. La selecció de les sol•licituds s’ha dut a terme a través de la Comissió de Selecció,
la qual d’acord amb l’apartat vuiré de l’annex 1 de l’esmenrada Resoluciá, ha emés
un informe en data 9 de novembre de 2015, segons el qual han estar seleccionats
els sol•licitants d’acord amb els criteris establerts a la Resolució.

3. A la taula 1 es presenten les persones candidates seleccionades per la comissió, per
a cadascuna de les árees:

Taula 1.
- .% ~ ~ ENTITAT’~;

EXPEDIENT NOM PRIORITARIA/GENERAL BENEFIC.IÁRIA

, . . GENOSALUTPD/OO1/2015 Maria Oliver Bonet Empresa pnvada BALEARS SL

PD/OO3/201 5 Aurore Regaudie de Gioux Ciéncia i Tecnologia Marines CSIC. IMEDEA

PD/012/2015 Silvia Ortín González Continguts digitals basats en ~ IFISC
el coneixement

PD/014/2015 Thomas Louail Turisme UIB

PD/O15/2015 Patricia Casas Agustench Ciéncies Biomédiques UIB
Ciéncies de la Salut

PD/022/2015 Amparo Lázaro Castillo Medi Ambient CSIC. IMEDEA

PD/030/2015 Ulla Fernández General lEO

4. La dotació destinada a cadascun deIs contractes que es formalirzin a l’empara
d’aquesta convocatória és de 32.650,00 € per a cadascuna de les dues anualitats
del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors, la qual s’ha
d’indicar en cada contracte, és de 24.700,00 € bruts anuals.
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Informe ¡ proposta de resolució de una subvenció a favor de la
Universitat de les Illes Balears (UIB), per la corgractació ¡ incorporació de personal
investigador (contractes postdoctorals), cofinançat en un 50% pel Fons Social
Europeu, concedida cPacord amb la convocatória realitzada per Resolució del
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 21 d’agost de 2015 (ButIletí Oficial de les
llies Balears núm. 129, de 29 d’agost de 201 5), així com del ‘autorització ¡ disposició
de la despesa de l’ajut.

Beneficiad: Universirat de les lles Balears
CIF: Q-071 8001-A
Núm. exp.: PD/UIB/201 5
Quantitat: 130.600,00 euros
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5. Les institucions beneficiáries han de f~S~r~”eis contractes amb els investigadors
candidats ¡ els han de remetre a la Direcciá General d’lnnovació ¡ Recerca en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de la resolució de concessió. Els
contractes han de ser a temps complet ¡ han de tenir una durada mínima de dos
anys a partir de la data d’incorporació de l’investigador al seu Iloc de feina. En casos
excepcionals i degudament acreditats, es pot sol.hcitar una ampliació del termini,
d’acord amb el que disposa l’article 49.1 de la Uei 30/1992.

6. La incorporació efectiva al centre d’adscripció deis investigadors contractats a
l’empara d’aquesta convocatória s’ha de produir en el termini máxim de tres mesos
comptadors des de la data de notificació de la resolució de concessió ¡ sempre
d’acord amb el centre.

7. Atés l’article 22 del Rejal Decret 887/2006, s’ha acreditat que el benefician está al
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració
Tributánia (estatal ¡ autonómica).

8. Aquesta convocatória está cofinançada pel Fons Social Europeu a través del
Programa Operatiu de l’FSE de les liles Balears 2014-2020. En l’establiment de les
condicions per accedir als ajuts esmentats es tenen en compte les prioritats
transversals previstes pel Fons Social Europeu en el perfode de programació 2014
2020, a les quals han de contribuir de forma general les accions cofinançades.
Aquestes prioritats es concreten en la igualtat de génere, les accions innovadores, la
protecció i la millora del medi ambient i el foment de les noves tecnologies de la
informació.

9. Atés que la contractació de personal investigador s’inclou en els objectius del
Fons Social Europeu, els ajuts que es regulen i es convoquen mitjançant aquesta
Resolució es poden cofinançar amb el Fons Social Europeu. Aquest fonsja está
distribuít en les partides que s’indiquen en l’apartat 4 i, per tant, els ajuts
d’aquesta convocatória poden servir per justificar-lo. Les propostes que siguin
acceptades apareixeran a la llista pública que preveu el Reglament (CE) núm.
1303/2013 de la Comissió Europea, de 17 de desembre, amb cárrec al Programa
Operatiu Regional lB 2014-2020 del Fons Social Europeu.

10. La justificació de les despeses s’ha de fer d’acord amb la lnstrucció 1/2010, de 28
de setembre, de la secretária general de la Conselleria de Turisme i Treball,
organisme intermedi del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes
Balears per al període 2007-2013, per la qual s’aprova el Manual de justificació
de les despeses en subvencions cofinançades pel Fons Social Europeu vigent fins
que no s’aprovi el nou manual de procediment per al període de programació
2014-2020, que substituirá l’anterior.

11. Els beneficianis de les ajudes han de disposar d’un sistema de comptabilitat
separat o d’un codi comptable adequat per a totes les transaccions relacionades

aI~~
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amb la subvenció concedida, d’acoi l’article 125 del Reglament (CE)
1303/2013, de 17 de desembre.

12. En tots els actes públics de difusió deis resultats obtinguts hi ha d’aparéixer la
imatge corporativa de la Direcció General d’lnnovació 1 Recerca de la Conselleria
d’lnnovació, Recerca i Turisme i del Fons Social Europeu, a més de fer constar
expressament que l’operació está cofinançada pel Fons Social Europeu a través
del Programa Qperatiu del ESE de les Illes Balears per al perfode 2014-2020.

13. D’acord amb l’article 140 del Reglament (CE) 1303/201 3, del Conseil, les entitats
beneficiáries estan obligades a conservar tota la documentació justificativa i a
tenir-la a disposició de la Comissió Europea, del Tribunal de Comptes o de les
autoritats de gestió del Programa Qperatiu durant el temps que s’indica a
continuació:

a. Durant un per(ode de tres anys a partir del tancament del Programa
Operatiu (aproximadament fins al 2023).

b. Durant un període de tres anys a partir de l’any en qué s’hagi tancat
parcialment el Programa Operatiu.

L’obligació de conservació afecta els documents originals o les cópies compulsades
d’aquests documents.

Fonaments cte dret

1. El Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura orgánica básica de
l’Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

2. El Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears.

3. El Decret 12/2015, de 2 de juliol, modificat pel Decret 24/2015, de 7 d’agost, de
la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competéncies i
l’estructura orgánica básica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, de Subvencions.
5. Reial Decret 887/2006, de 21 dejuliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
6. El Decret 75/2004 de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la

Llei de finances.



Palma ~ES. 2015

‘e’1 -.

~>:rn~ Y
7. L’Ordre de la consellera d’lnnovació, fttt~hor,Fust(cia, de 26 de

per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió

en matéria d’investigació, desenvolupament tecnológic 1 innovació.

8. La Llei 7/1997, de 20 de febrer, de 20 de novembre, de recerca 1 desenvolupament

tecnológic.

9. La resta de la normativa economicof9nancera i administrativa d’aplicació.

10. PIa de Ciéncia, Tecnologia, lnnovació i Emprenedoria 2013-2017, aprovat per

Conseli de Govern de les Illes Balears de dia 8 de novembre de 2013.

11. L’Acord del Conseil de Govern de 23 de gener de 2015 on s’aprova el Pla Estratégic

de Subvencions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per a l’any 2015.

12. La Resolució del conseller d’lnnovació, Recerca ¡ Turisme de 21 d’agost de 2015,

perla qual s’ofereixen ajuts per a la incorporació de personal investigador (Butlletí

Oficial de les Illes Balears núm. 129, de 29 d’agost de 2015).

13. Les actes de la comissió avaluadora, que serveixen d’informe.

Conclusió

Per tot 1’ exposat, inform favorablement la concessió d’una subvenció pluriennal de
130.600,00 euros, a favor de Universitat de les Illes Balears amb CIE Q-0718001-A,
per atendre les despeses de contractació de les persones beneficiáries adscrites a
aquesta entitat a cárrec de la partida pressupostária 13801 541A01 74113 00 19113
del pressupost de despeses deIs anys 2015, 2016 i 2017.

Palma, 23 de novembre de 2015

La cap de Servei d’R+D

1~≤N LaC~ (eun~

Bárbara Terrasa Pont

Per tot aixó, i vist l’informe favorable de la cap de servei d’R+D, s’eleva a la
consideració del conseller d’lnnovació, Recerca i Turisme, la següent:

Proposta de resolució

1. Aprovar una subvenció plurianual de 130.600,00 euros, a favor de Universitat de
les Illes Balears amb CIF Q-0718001-A, per atendre les despeses de contractació
de les dos persones investigadores seleccionades (veure taula 1) adscrites a
aquesta entitat a cárrec de la partida pressupostária 13801 541A01 74113 00
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‘SS’19113 del pressupost de despeses deis any ‘15, 2016 2017, segons el següent
repartiment per anys:

Any Despesa

2015 32.650,00

2016 65.300,00

2017 32.650,00

Total 130.600,00

2. Autoritzar i disposar, la despesa máxima plurianual de 130.600,00 euros, a favor
de Universitat de les Illes Balears amb CIF Q-0718001-A, a cárrec de la partida
pressupostária 13801 541A01 74113 00 19113 del pressupost de despeses deis
anys 2015, 2016 i 2017, perqué es dugui a terme la contractació laboral de les
dos persones investigadores seleccionades adscrites a aquesta entitat (veure taula
1).

3. La durada de l’ajut es de dos anys. La dotació total de cada ajut és de 65.300,00
euros per investigador contractat. La retribuciá mínima anual en concepte de sou
que ha de rebre cadascuna de les persones investigadores contractades, i que ha
de figurar en el contracte, és de 24.700,00 euros bruts anuals. Les entitats
beneficiáries estan obligats a aplicar les retencions fiscais que calgui i a ingressar
les quantitats corresponents pels pagaments que facin ai personal investigador
contractat. L’ajut atorgat s’ha de destinar a cofinançar el salan i la quota
empresarial de la Seguretat Social de les persones investigadores contractades. Les
entitats beneficiáries han d’assumir qualsevol increment retributiu de les persones
investigadores contractades que tengui lloc durant eis anys posteriors, com també
les repercussions deis increments de la quota empresarial de la Seguretat Social o
qualsevol altra incidéncia.

4. Segons estableix l’article 37.b del Text refós de la LIei de subvencions de la
Comunitat Autónoma de les lles Baiears, aprovat pel Decret iegislatiu 2/2005,
mitjançant la Resolució del conselier d’Hisenda 1 Pressuposts per la qual
s’autoritza el pagament anticipat de les quanties corresponents als centres
d’R+D, de 5 de maig de 2015, per raons d’interés públic i a instáncia motivada de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Així mateix, d’acord amb el que
estableix l’articie 25.3 del Decret 75/2004, s’eximeix la persona beneficiária de
presentar aval bancari.

5. En tot cas, pel que fa a les anuaiitats posteriors a l’exercici corrent, s’entén que
i’eficácia de la resolució de concessió resta sotmesa a i’existéncia de crédit
adequat i suficient en eis pressuposts generais de cada exercici.

6. La distribució deis pagaments corresponents a cada anuaiitat s’ha de fer segons
la distribució per anys que s’estabieix en la Resolució del conseller d’lnnovació,
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IB núm. 129 de 29 d’agost de

7. El pagament de l’ajut corresponent a l’anualitat 2015 s’ha de fer quan se signi la
resolució de concessió.

8. Les institucions beneficiáries han de formalitzar els contractes amb les persones
investigadores candidates i els han de remetre a la Direcciá General d’lnnovació i
Recerca en el termini de dos mesos comptadors des de la data de la resolució de
concessió. 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.

9. El període de gaudi de l’ajut s’iniciará a partir de la data d’incorporació efectiva de
la persona investigadora al lloc de feina i f9nalitzará 2 anys després. En casos
excepcionals i degudament acreditats, es pot sol•licitar una ampliació del termini,
d’acord amb el que disposa l’article 49.1 de la Llei 30/1992.

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

11. En el contracte s’ha d’indicar la durada, la retribució que rebrá la persona
investigadora i la data d’incorporació efectiva al lloc de feina, 1 s’ha de fer
referéncia expressa al finançament amb cárrec a la convocatória i al Programa de
lncorporació de personal d’R÷D+l del Pla de Ciéncia, Tecnologia, Innovació i
Emprenedoria 2013-2017, com també al Fons Social Europeu.

12. L’entitat beneficiária ha de certificar les despeses fetes en l’aplicació de cadascun
deis ajuts que Ii han concedit mitjançant un compte justificatiu. Aquest certificat
s’ha de presentar a la Direcció General d’lnnovació i Recerca en paper i format
electrónic d’acord amb el que s’estableix en el quadre següent:

Justificació Data dejustificació Peri’ode que s’ha de justificar
Des de la data de

Primerajustificació 30/09/2016 contractació finsa! 31
d’agostde 2016
Des de l’l de setembre de

Segonajustificaciá 30/09/2017 2016 fins al 31 d’agost de
2017
Des de I’l de setembre de

3 mesos com a máxirn després de la 2017 fins a la data deTercera justificació firia!ització del contracte
finalització del contracte
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13.Juntament amb el compte just4(a~j~~p de presentar la memória de les

activitats fetes, la relació deis justif ~~≥)fs despeses 1 cópies compulsades deis
justificants originais de les despeses, tal4”com s’especifica a l’apartat 14 de la
Resolució del conseller d’lnnovació, Recerca i Turisme de 21 d’agost de 2015
(Butiletí Oficial de les Ifles Baiears núm. 129, de 29 d’agost de 201 5).

14. L’acceptació de l’ajut per part de l’entitat beneficiária implica el compliment de les
condicions que fixen aquesta Resolució ¡ la convocatória, així com el régim
d’obligacions i sancionador prevists pei Text ref6s de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

15. L’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió i, en tot cas,
i’obtenció de subvencions incompatibles, dóna Noc a la modificació de la resoiució
de concessió. Aquesta modificació donará lloc a la pérdua del dret al cobrament
total o parcial de ¡a subvenció i, si n’és el cas, el reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament, dacord amb els articles 43 144 dei text refós de la Llei de
subvencions.

16. L’entitat beneficiária queda sotmesa a les mesures de comprovació 1 fiscalització
establertes en la iegislació de finances i pressuposts de la comunitat autónoma de les
Illes Balears quant a la concessió i el control deis ajuts públics. A més, han de facilitar
tota la informació que els hi requereixin l’órgan instructor, la Intervenció General de
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres
órgans de control extern ide l’Administració General de l’Estato de la Unió Europea.

17. L’entitat beneficiária ha de complir les obligacions estabiertes en el punt 12 de la
Resolució del conseiler d’lnnovació, Recerca i Turisme de 21 d’agost de 2015
(Butlietí Oficial de les Illes Balears núm. 129, de 29 d’agost de 2015).

18. L’entitat beneficiária informará a les persones investigadores contractades sobre
les obligacions i seguiment que han de dur a terme amb la direcció general
d’lnnovació i R.ecerca, establert a l’apartat 13 de la Resolució del conseller
d’lnnovació, Recerca i Turisme de 21 d’agost de 2015 (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 129, de 29 d’agost de 201 5).

Interposició de recursos

Contra aquesta resoiució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’innovació, Recerca i Turisme, en el
termini d’un mes comptador des de i’endemá. de la seva aprovació, d’acord amb
i’article 117 de la Llei 30/1 992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i i’article 57 de la
Liei 3/2003, de 26 de març, de régim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears.
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Direccié General d’Innovació i Recerca ~~

També es pot interposar directamer ~]~~‘‘contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa del Tribunal Superior deJy~Eícia le les llles Balears en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endem~ de la seva publicació, d’acord amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Palma, 23 de novembre de 2015

El director general d’lnnovació i Recerca

-w
José Luis Pons Hinojosa

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
Palma, 10 CD~ 2015

El conseller d’Innovació, Recerca ¡ Turisme

L. ~o Europea
Fons Social Europeu

Gabriel Barceló i Milta


