
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 14864
Resolució del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació de dia
12 d�agost de 2005, per la qual s�ofereixen ajudes per dur a
terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic
i innovació

La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecno-
lògic, té per objecte fomentar la recerca científica per incrementar el coneixe-
ment científic de la realitat sobre i des de les Illes Balears i, concretament, con-
tribuir al progrés social, educatiu i cultural dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes mitjançant l�impuls de la investigació científica i tecnològica. 

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 sub-
vencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació regula
el mecanisme de la subvenció per reforçar el sistema d�innovació de les Illes
Balears, i en concret perquè els agents executors de les activitats d�R+D+I
puguin accedir al finançament de les seves activitats.

En aquest context, es considera que les accions especials, objecte d�a-
questa resolució, són el mecanisme apropiat per fer actuacions concretes i que
estan previstes a l�Ordre del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació de 26
de març de 2004 esmentada més amunt.

Aquesta Resolució s�ajusta a la normativa de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
79, de 2 de juliol de 2002) i a l�esmentada Ordre del conseller d�Economia,
Hisenda i Innovació, de 26 de març, per la qual s�estableixen les bases regula-
dores per a la concessió de subvencions en matèria de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació (BOIB núm. 44, de 27 de març de 2004).

A l�empara d�aquestes disposicions, i considerant la disponibilitat pressu-
postària per al 2005, la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació de la Conselleria d�Economia, Hisenda i Innovació ofe-
reix diverses ajudes per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupa-
ment tecnològic i innovació. 

Com sigui que l�article 6 de l�Ordre del conseller d�Economia, Hisenda i
Innovació, de 26 de març, abans esmentada, estableix el concurs, com a regla
general de concessió, aquesta convocatòria fent ús de l�excepció prevista a l�ar-
ticle 15 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, estableix que les
sol·licituds presentades es poden resoldre individualment, encara que no hagi
acabat el termini de presentació, sempre que la Comissió Avaluadora les hagi
seleccionat i avaluat, d�acord amb els criteris de l�article 6.3 i els terminis esta-
blerts en aquesta Ordre.

RESOLUCIÓ

1. Finalitat de la convocatòria
1.1. L�objecte d�aquesta Resolució és regular el procediment de concessió

d�ajudes per dur a terme accions especials en el marc de l�Ordre del conseller
d�Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004 per la qual s�establei-
xen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recer-
ca, desenvolupament tecnològic i innovació per tal d�aconseguir reforçar el sis-
tema d�innovació de les Illes Balears.

1.2. Es consideren accions especials susceptibles d�ajuda les descrites a
l�article 2 apartat 1.a) de l�Ordre del Conseller d�Economia, Hisenda i Innovació
de 26 de març de 2004, aquelles accions que incrementen la interrelació entre
els agents del sistema de ciència i tecnologia, i més concretament: 

- Congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica cien-
tífica i tecnològica que tinguin bàsicament caràcter internacional.

- Actuacions per elaborar propostes, principalment projectes integrats i
xarxes d�excel·lència, per presentar a les convocatòries del Programa marc de la
Unió Europea.

- Constitució i consolidació de grups d�investigació de caràcter interdisci-
plinari.

- Elaboració d�agendes que constitueixin un marc ideal per tenir un primer
contacte entre els distints agents del sistema d�innovació.

- Constitució, consolidació i manteniment de xarxes, amb especial refe-

rència al fet que hi participin investigadors i institucions d�altres comunitats
autònomes i d�altres països de la Unió Europea.

- Suport a les activitats de difusió i d�explotació de tecnologies i resultats
d�R+D.

- Suport a programes concrets per a una millor interrelació i intercanvi de
coneixement entre els actors de l�entorn científic i empresarial, especialment
aquells actors la funció dels quals es facilitar les relacions entre aquests dos
entorns.

- Despeses realitzades pel desenvolupament i registre de patents a escala
nacional, europea i internacional si es tracta d�empreses privades, i europea i
internacional si es tracta de centres públics o personal investigador de centres
públics sempre que també participin empreses privades en el finançament del
projecte.

1.3. Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estiguin inclo-
sos en l�àmbit de les ciències de la salut, ciència i tecnologia marina, medi
ambient, turisme, i tecnologies i comunicació aplicades a l�activitat turística.

2. Persones sol·licitants i beneficiàries
2.1. Podran ser sol·licitants i beneficiaris de les ajudes previstes en aques-

ta resolució les persones físiques i jurídiques privades o públiques, incloent-hi
les universitats, centres d�investigació, centres tecnològics i altres centres
públics (docents i no docents) que realitzin l�activitat o l�objecte que fonamen-
ti aquesta subvenció.

2.2. Podrà presentar propostes, davant el seu organisme i com a investi-
gadors responsables de la seva execució cientificotècnica, el personal vinculat
estatutàriament o contractual a les entitats mencionades al punt anterior. 

2.3. En el cas de les patents, també podran ser sol·licitants les persones
físiques o jurídiques que hagin desenvolupat productes, processos o serveis i
que vulguin protegir-los mitjançant  patent.

3. Documentació i presentació de les sol·licituds
3.1. Les sol·licituds s�han de formalitzar amb l�imprès que figura com a

annex I d�aquesta Resolució i que també està a disposició de les persones inte-
ressades a través d�Internet a l�adreça <http://dgrdi.caib.es>, corresponent a la
Direcció General d�R+D+I de la Conselleria d�Economia, Hisenda i Innovació.

3.2. Les sol·licituds, adreçades a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, poden presentar-se al registre de la
Conselleria d�Economia, Hisenda i Innovació (carrer de Sant Pere, 7, 07012
Palma), per correu certificat o per algun dels procediments que preveu la legis-
lació vigent.

3.3 Les persones sol·licitants han de presentar per duplicat els documents
següents:

a) Imprès de sol·licitud (vegeu l�annex I).
b) Document d�identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus

representants.
c) En cas d�administracions territorials, certificació emesa per l�òrgan

competent que acrediti la representació en què actua el signant de la sol·licitud.
d) En cas d�universitats, entitats públiques no territorials i centres docents

públics no universitaris, còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent
de la creació o reconeixement de l�entitat o centre, com també l�acreditació de
la representació en què actua el sol·licitant. Si ja consta en la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, serà suficient una mani-
festació en aquest sentit. 

e) En el cas de persones jurídiques no incloses en els apartats c) i d) ante-
riors, document constitutiu de l�entitat i estatuts socials degudament inscrits en
el registre corresponent, o certificat d�inscripció registral dels esmentats docu-
ments, com també l�acreditació de la representació en què actua el signant de la
sol·licitud.

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

g) Declaració de responsabilitat del sol·licitant d�estar al corrent del paga-
ment de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la Seguretat Social.

h) Certificat o acreditació d�existència de compte bancari la titularitat del
qual recaigui en el beneficiari de la subvenció. Si ja consta en la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, serà suficient
una manifestació en aquest sentit.

i) Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: justificació,
definició dels objectius perseguits, relació dels mitjans necessaris i diagrama de
temps previst per a la realització de les activitats programades.

j) Pressupost total de l�activitat, detall d�ingressos i de despeses prevists,
antecedents i descripció de la inversió. Remarcau la quantitat exacta que sol·lici-
tau en aquesta Resolució.

k) Resum del curriculum vitae del responsable de l�acció.
l) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i sub-

vencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada
relacionades amb la sol·licitud presentada.
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3.4. En cas que es presentin sol·licituds per les quals no s�hagin emplenat
els impresos normalitzats o que no estiguin degudament acompanyades de tota
la documentació esmentada en els apartats anteriors, es requerirà la persona
interessada que en el termini de deu dies presenti els documents que falten i, si
no ho fa, s�entendrà desestimada la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que
s�ha de dictar segons el que preveu l�article 42 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.5. El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes comen-
ça l�endemà de la publicació d�aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i s�acaba el 10 de setembre de 2006.

4. Durada, quantia i pagament de les ajudes
4.1. La durada de les accions ha de ser, en general, inferior a un any, i en

cap cas les accions finalitzaran després del 15 d�octubre de 2006.
4.2. En el termini de quinze dies des de la data d�acabament de les accions

s�ha de presentar un informe final i els justificants corresponents que acreditin
la realització de l�activitat. La data de presentació de les justificacions no podrà
ser en cap cas posterior al dia 30 d�octubre de 2006.

4.3. Les ajudes previstes en aquesta Resolució poden finançar totalment o
parcialment el pressupost presentat i la quantia s�ha d�establir en cada cas d�a-
cord amb els criteris d�avaluació i de les disponibilitats pressupostàries. 

4.4. Les ajudes concedides són compatibles amb altres ajudes i subven-
cions, independentment de la seva naturalesa i de l�entitat que les concedeixi,
sempre que conjuntament no superin el cost total de l�acció i que no provinguin
de la pròpia Conselleria d�Economia, Hisenda i Innovació .

4.5. Les ajudes concedides a l�empara d�aquesta Resolució s�han de lliu-
rar a favor de l�entitat a la qual estigui adscrit l�investigador sol·licitant.

4.6. D�acord amb la Instrucció 3/2001 conjunta de la Intervenció General
de la CAIB i la DG de Pressuposts sobre el procediment que s�ha de seguir, per
tal de complir el que es disposa en l�article 12 de la Llei 15/2000, de 27 de des-
embre, de pressuposts, i atès que aquesta subvenció s�imputa a més d�una par-
tida pressupostària, l�assignació és vinculant per l�import total i no per cada par-
tida. 

L�import global màxim de les ajudes serà de dos-cents setanta mil euros
(270.000 euros) durant els exercicis 2005 i 2006, repartits de la següent mane-
ra: 120.000 euros durant l�exercici 2005 i 150.000 euros durant l�exercici 2006
amb la distribució i a càrrec de les partides següents:

- 41.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44100 corresponent
al 2005

- 41.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44100 o equivalent
corresponent al 2006

- 6.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 corresponent al
2005

- 10.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 o equivalent
corresponent al 2006

- 9.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 corresponent al
2005

- 15.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 o equivalent
corresponent al 2006

- 24.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 corresponent
al 2005

- 30.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 o equivalent
corresponent al 2006

- 40.000  euros a càrrec de la partida  14901 542A01 47000 corresponent
al  2005

- 54.000  euros a càrrec de la partida  14901 542A01 47000 o equivalent
corresponent al  2006

4.7. Segons estableix l�article 34.b) de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, mitjançant aquesta mateixa Resolució s�autoritza el pagament
anticipat de les ajudes que es convoquen, per raons d�interès públic i a instància
motivada de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació.

4.8 D�acord amb el que estableix l�article 33 de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions, el pagament de les subvencions es farà efectiu una vega-
da recaiguda la resolució corresponent i una vegada justificada convenientment
la realització de l�activitat subvencionada en els termes prevists en l�article 7.3
d�aquesta resolució. 

4.9. En el cas d�entitats públiques, el 50% del pagament es farà anticipa-
dament en rebre la notificació de concessió de l�acció.  El 50% restant es paga-
rà quan finalitzi i una vegada rebut l�informe final. En el cas d�entitats privades
es farà el pagament de l�import total una vegada acabat i justificat convenient-
ment el projecte o l�activitat objecte de la subvenció. 

4.10. D�acord amb el que s�estableix en l�article 25.3 del Decret 75/2004,
s�eximeix el beneficiari de presentar aval bancari.

4.11. En el cas d�entitats privades, es calcula que la quantia dels ajuts a
fons perdut pot arribar al 25% del valor del projecte, si bé aquest màxim es pot
incrementar segons la fase, entre activitat precompetitiva o recerca industrial, en

què es trobi l�acció, si es tracta d�una PIME, si implica la col·laboració amb un
centre públic de recerca, si garanteix la difusió dels resultats, si s�ubica en una
zona objectiu 2 o si s�estableix la col·laboració entre empreses de diferents
estats. En cap cas la suma dels increments no pot superar el 75% del valor. En
el cas d�entitats públiques es finançarà el 100% d�acord amb el punt 6.5.

4.12. Atès que la realització d�accions especials de qualitat contribueix al
desenvolupament regional, les ajudes que es regulen i convoquen mitjançant
aquesta Resolució es podran cofinançar amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). Aquests fons ja està distribuït en les par-
tides que s�indiquen a l�apartat 4.6 i per tant les accions d�aquesta resolució
podran ser contemplats a efectes de justificació de l�esmentat fons FEDER 

5.  Conceptes susceptibles d�ajuda
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es destinen a cobrir total-

ment o parcialment les despeses següents, sempre que estiguin directament rela-
cionades amb la realització de l�acció especial per a la qual s�han concedit:

a) Despeses d�equips, d�instruments, d�aparells i d�altre material inventa-
riable indispensable per dur a terme l�acció especial.

b) Despeses corresponents a materials fungibles.
c) Despeses corresponents a viatges i dietes.
d) Altres depeses justificades adequadament per executar de manera

correcta l�acció especial.
e) Totes les despeses derivades de la tramitació i registre de patents, sem-

pre que existeixi un compromís de participació d�empreses privades en el finan-
çament del projecte.

En cap cas seran subvencionables les retribucions de personal vinculat
estatutàriament o contractual a les entitats sol·licitants, ni les despeses corres-
ponents a mobiliari, ni de material d�ús exclusivament administratiu.

6. Selecció de les propostes 
6.1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concediran amb

subjecció al principi d�objectivitat.
6.2. D�acord amb la naturalesa de la sol·licitud, es pot fer una avaluació

externa a través d�un organisme o d�un sistema avaluador independent de tipus
científic o tecnològic.

6.3. L�avaluació cientificotècnica per a la selecció de propostes, s�ha de
basar en els següents criteris, que es valoraran de la manera que s�indica:

a) Característiques de l�acció sol·licitada que en facin difícil el finança-
ment mitjançant altres convocatòries (1 punt).

b) Qualitat cientificotècnica i la viabilitat de la proposta (2 punts).
c) Adequació dels recursos financers prevists en els objectius que es pro-

posen (1 punt).
d) El fet que les accions comptin amb finançament d�altres organismes,

oficials i/o privats (1 punt).
e) Interès, rellevància i oportunitat de la proposta (2 punts).
f) Impacte previsible de les activitats proposades (1 punt).
g) Ajust a les temàtiques establertes a l�apartat 1.3. (1 punt).
h) En el cas de les ajudes per donar suport al funcionament, constitució i

consolidació de grups interdisciplinaris, per finançar agendes i per establir i
posar en funcionament xarxes, a més del que s�ha especificat abans, s�avalua el
currículum dels investigadors, dels coordinadors o dels responsables involu-
crats, la participació d�un nombre significatiu d�investigadors i la intensitat del
caràcter de col·laboració dels participants. (1 punt)

6.4. La Comissió Avaluadora interna està presidida per la directora gene-
ral de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, i està formada per la
secretària general de la Conselleria d�Economia, Hisenda i Innovació, la direc-
tora general d�Economia, el cap de servei d�Innovació i la cap de servei de
Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que hi actuarà com a secretària.

6.5. Aquesta Comissió es reunirà aproximadament cada dos mesos a par-
tir de la publicació de la Resolució al BOIB i farà l�avaluació de les sol·licituds
rebudes fins al moment. Així mateix, seleccionarà les propostes avaluades favo-
rablement segons els criteris del punt 6.3. (només seran avaluades favorable-
ment les propostes  que superin 6 punts) i aquesta Comissió també establirà l�as-
signació del pressupost a l�acció fins a un màxim de 15.000 euros per acció.

6.6. Per assegurar l�eficàcia dels fons atorgats, la Comissió Avaluadora
pot considerar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de
manera que sigui aquesta la part que es valori i la que s�hagi de justificar des-
prés, sempre que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció. La subvenció
màxima que s�atorgarà serà de 15.000 euros per acció.

7. Seguiment de les accions especials i dels compromisos de les persones
beneficiàries

7.1. El seguiment cientificotècnic de les accions subvencionades és com-
petència de la Comissió Avaluadora, que establirà els procediments adequats per
a dur-lo a terme i podrà sol×licitar dels beneficiaris la informació que consideri
necessària, i designar els especialistes o les comissions que consideri oportuns.

7.2. Les entitats beneficiàries de les ajudes resten obligades a comunicar
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a la Comissió qualsevol eventualitat en l�activitat subvencionada quan n�afecti
el compliment segons els termes de la concessió de l�ajuda.

7.3. En el seguiment, es valorarà el grau de compliment de les activitats
programades. L�investigador responsable haurà de presentar un informe final en
el termini de tres mesos posteriors a la data de finalització de l�acció i, per tant,
conclusió del treball, que consta en la sol·licitud. 

En l�informe hi haurà de constar la conformitat del representant legal de
l�organisme o l�entitat beneficiària i un certificat de les despeses lliurat pels
corresponents serveis de comptabilitat dels organismes receptors de les ajudes,
que hauran de conservar els originals de les factures i altres documents justifi-
catius de les despeses.

En el cas d�entitats privades amb o sense finalitat de lucre, s�haurà de lliu-
rar l�informe amb la conformitat del representant legal de l�entitat beneficiària i
les fotocòpies confrontades de les factures lliurades pels corresponents serveis
de comptabilitat.

7.4. En el 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, 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.

7.5. En tots els actes públics de difusió dels resultats derivats del projecte
o publicacions també hi haurà d�aparèixer la imatge corporativa de la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria
d�Economia, Hisenda i Innovació.

7.6. En cas de renúncia a l�ajuda atorgada, s�ha de presentar per escrit a la
Direcció General d�R+D+I. Si la renúncia és posterior al pagament de l�ajuda,
el beneficiari l�haurà de reintegrar a la Tresoreria de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en el termini de quinze dies i haurà d�aportar còpia del docu-
ment acreditatiu del reintegrament a la Direcció General d�R+D+I.

8. Actuacions de control
8.1. L�acceptació de l�ajuda per part dels beneficiaris implica la de les

regles fixades en aquesta Resolució i el compliment dels requisits que s�hi esta-
bleixen, d�acord amb la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 79, de 2 de juliol de 2002) 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 subvencions en
matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i altres normes
vigents que hi siguin d�aplicació. 

Les entitats beneficiàries estan obligades a permetre la inspecció i les
comprovacions necessàries pel que fa a la destinació i l�aplicació de les ajudes
concedides i resten sotmeses al control i la verificació de la Intervenció General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la fiscalització del Tribunal de
Comptes o altres òrgans competents.

8.2. Si en el seguiment s�observa l�incompliment o la desviació, per raons
imputables als beneficiaris, de les obligacions derivades de la concessió de l�a-
juda, o bé la falsedat, la inexactitud o l�omissió de dades, una desviació clara pel
que fa a la qualitat cientificotècnica dels processos seguits i dels resultats espe-
rats, o l�aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents
a aquelles per les quals fou concedida l�ajuda 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 percebudes amb els interessos pertinents i l�aplicació eventual del
règim sancionador establert legalment.

9. Resolució i notificació
9.1. La concessió de les ajudes s�ha de notificar directament a les perso-

nes interessades.
9.2. Les sol·licituds de subvenció es resoldran una vegada siguin avalua-

des per la comissió corresponent, que es reunirà cada dos mesos aproximada-
ment des de la data de publicació de la present Resolució en el BOIB, encara
que no hagi acabat el termini de presentació de sol·licituds, ja que no és neces-
sària la comparació i la prelació de les sol·licituds presentades, tot això d�acord
amb els articles 15.2 i 15.3 de la Llei 5/2002 esmentada més amunt.

Si s�exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d�acabar el
termini de presentació, s�ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjan-
çant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10. Efectes
Aquesta Resolució desplegarà efectes a partir de l�endemà d�haver-se

publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 d�agost de 2005

El conseller d�Economia, Hisenda i Innovació
Lluís A. Ramis de Ayreflor Cardell

ANNEX I. SOL·LICITUD D�AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS
DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ.
ANY

DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT DE L�AJUDA
NIF: _________________________
Centre/institució/empresa: _____________________________________

DADES DEL RESPONSABLE DE L�ACCIÓ
Cognoms: _______________________________Nom: ______________
NIF: __________________________
Departament: ___________________
Adreça del centre: _______________
Població: _______________________ codi postal: _________________
Telèfon: ___________fax: _________adreça electrònica: ____________
Càrrec/categoria professional: __________________________________

DADES DE L�ACCIÓ ESPECIAL
Títol: _____________________________________________________
Duració: _____________data d�inici:    /      / data d�acabament     /      /
Import sol·licitat: ________________
Tipus d�acció (cal indicar amb una creu el tipus d�acció, vegeu l�apartat 1.2 de
la Resolució) : ___________________________________________

(   )Congressos, seminaris, jornades internacionals.

(   )Presentació de propostes a les convocatòries del Programa marc de la Unió
Europea.

(   )Constitució de grups interdisciplinaris.

(   )Realització d�agendes.

(   )Constitució, consolidació i manteniment de xarxes.

(   )Suport a les activitats de difusió i d�explotació de tecnologies i resultats
d�R+D 

(   )Suport a programes concrets de les unitats d�interfície del sistema d�R+D i
innovació de les Illes Balears.

(   )Desenvolupament i Registre de Patents
Com a sol·licitant, declar que són certes i completes les dades d�aquesta sol·lic-
itud, així com tota la documentació annexa, i em comprometo, si obtenc l�aju-
da, a complir les condicions que s�especifiquen en la Resol

,          d     de       
Signatura de l�investigador responsable

Vist i plau del Vicerectorat de Recerca o responsable de la entitat 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT D�ESTAR AL CORRENT
DEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DE LA COMU-
NITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I DE LA SEGURETAT
SOCIAL.

MODEL DE DECLARACIÓ

_______________________________  , amb DNI  com a representat legal de
l�entitat  i d�acord amb el document de nomenament                                         

DECLAR

Que l�entitat  està al corrent del pagament de les obligacions tributàries de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la Seguretat Social.

I  perquè consti, i tingui l�efecte que correspongui, sign aquesta declara-
ció

Palma,     de                      de         

DECLARACIÓ D�AJUDES OBTINGUDES I/O SOL·LICITADES EN
RELACIÓ AMB EL PROJECTE OBJECTE DE LA SOL·LICITUD.

MODEL DE DECLARACIÓ

_________________________________ , amb DNI  , amb domicili a  he pre-
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sentat com a investigador responsable una sol·licitud d�ajuda per a l l�acció especial titulada                                                                                     

DECLAR

Que he sol·licitat o obtingut qualsevol tipus d�ajuda de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, en relació amb el pro-
jecte objecte d�aquesta sol·licitud.

Sí (   )
No (   )

La relació d�ajudes és:
I  perquè consti, i tingui l�efecte que correspongui, sign aquesta declaració

Palma,      de                      de           

ACREDITACIÓ D�EXISTÈNCIA DE COMPTE BANCARI
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE NO INCÓRRER EN CAP
CAUSA D�INCOMPATIBILITAT PER REBRE SUBVENCIONS SEGONS
LA LEGISLACIÓ VIGENT

MODEL DE DECLARACIÓ

___________________________________ , amb DNI  com a representat legal
de l�entitat  i d�acord amb el document de nomenament                                   

DECLAR

Que l�entitat _________________  no té cap causa d�incompatibilitat per
rebre subvencions segons la legislació vigent.

I  perquè consti, i tingui l�efecte que correspongui, sign aquesta declara-
ció

Palma,      de                 de            

� o �

Num. 14874
Resolució de la secretària general de la Conselleria d�Economia,
Hisenda i Innovació, de 28 de juliol de 2005, de suplència del cap
de servei de la unitat de gestió econòmica.

L�article 33.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l�Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que la
suplència dels òrgans, que no siguin òrgans superiors ni directius, s�ha de fixar
pel superior jeràrquic entre els titulars d�altres òrgans del mateix rang o del rang
immediatament inferior.

Doncs bé, d�acord amb el previst a l�article 6.3 d�aquesta mateixa Llei,
tenen la consideració d�òrgans administratius, a més dels òrgans superiors i
directius, aquelles unitats administratives (departaments, serveis, seccions o
negociats) a les quals s�atribueixen funcions que tenen efectes jurídics davant de
terceres persones o l�actuació dels quals té caràcter preceptiu. Aquest és el cas,
entre d�altres, del cap de servei de contractació i assumptes generals i del cap de
servei de la unitat de gestió econòmica, els quals, com a responsables immediats
d�aquests serveis d�acord amb la relació de llocs de treball vigent, constitueixen
unitats administratives que gaudeixen de la condició d�òrgans administratius des
del moment en què la legislació sectorial els atribueix el compliment de deter-
minades funcions de caràcter preceptiu. Així es dedueix, en el primer cas, de
l�article 3 del Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la
comunitat autònoma, a tenor del qual el secretari de les meses de contractació
ho ha de ser el cap de la unitat administrativa de contractació que tramiti l�ex-
pedient corresponent. El mateix s�ha de dir pel que fa al cap de la unitat de ges-
tió econòmica, a la vista, no tan sols del Decret 20/1985, de 28 de març, de cre-
ació i atribució de funcions a les unitats de gestió econòmica, sinó també de
diverses normes sectorials, com ara el Decret 75/2004, de 27 d�agost, de des-
plegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pres-
suposts generals de la comunitat autònom (article 10.2.a, en matèria de genera-
ció de crèdits; articles 21.1, 22.2.d i 23.1 en matèria de despeses plurianuals;
article 26.2, en matèria de reconeixement i ordenació de pagament d�obliga-
cions de venciment fix; article 29.2, en matèria d�operacions pendents d�aplicar
al pressupost; article 38.1, en matèria d�acreditació d�estar al corrent de les obli-
gacions tributàries davant la comunitat autònoma per a la concessió de subven-
cions; articles 43.3.a, 46.1 i 46.2, en matèria de tramitació anticipada d�expe-
dients de despesa; article 56.2, en matèria de seguiment dels ingressos pressu-
postaris; i article 85.2, en matèria d�intervenció de documents comptables).

En aquest sentit, és convenient establir un règim de suplències d�aquest
darrer òrgan a l�efecte de poder complir amb totes les funcions atribuïdes en
aquest, en els supòsits de vacant, absència o malaltia del seu titular.

Per tot això, i d�acord amb el que preveuen els articles 32.5, 33.2 i 42.d)
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l�Administració de la
comunitat autònoma, dict la següent 

RESOLUCIÓ

Primer. En cas de vacant, absència o malaltia del cap de servei de la uni-
tat de gestió econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d�Economia,
Hisenda i Innovació, l�exercici de totes les funcions pròpies o delegades d�a-
quest cap de servei correspondrà al cap de servei de contractació i assumptes
generals de la Secretaria General de la Conselleria d�Economia, Hisenda i

Innovació.

Segon.  Ordenar la publicació d�aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Palma, 28 de juliol de 2005

M. Dolça Garcia Caballero
Secretària general

� o �

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 14811

Acord de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre l�Avaluació
d�Impacte Ambiental del projecte Modificació Puntual núm.25
PGOU: Regulació Piscines Nucli Urbà (Ferreries) (03473/03) 

En relació amb l�assumpte de referència, i d�acord a l�Annex III.6.1 del
Decret 4/86, de 23 de gener, de implantació i regulació del estudis d�AIA, us
comuniquem que la Comissió Permanent de 28 de juliol de 2005.

ATÈS
La proliferació de piscines a l�àmbit de la modificació.
Que actualment hi ha 87 piscines i amb la modificació es podran implan-

tar a la urbanització 184.
El consum de recursos hídrics.
La major ocupació d�espai amb la conseqüent desaparició de la vegetació

arbòria.
La manca de justificació de la modificació puntual i de les mesures

correctores per minimitzar l�impacte damunt l�arbrat, com per exemple distribuí
la superfície de mirall entre les piscines.

El �Pla Especial de protecció del paisatge configurat pels penya-segats de
Cala Galdana i la millora del medi urbà i el seu entorn� (2000) que limitava el
numero de piscines.

La Comissió Permanent

ACORDA
Informar desfavorablement la modificació puntual núm. 25 PGOU: regu-

lació piscines nucli urbà, Ferreries.

El Vicesecretari de la  CBMA
Miguel M. Ramis d�Ayreflor i Catany

� o �

Num. 14812
Acord de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre l�Avaluació
d�Impacte Ambiental del projecte Projecte Bàsic del Dic Exterior
de l�Abric de Ciutadella (Ciutadella) (03481/04)

En relació amb l�assumpte de referència, i d�acord amb la llei 6/2001 esta-
tal d�Avaluació d�Impacte Ambiental, us comuniquem que la Comissió
Permanent de 28 de juliol de 2005.

ATÈS
Que el projecte de construcció del dic preveu una millora en la seguretat

portuària.
Que l�afecció a la praderia de la Posidònia oceànica i a les comunitats

bentòniques, és totalment irreversible.
Que el projecte contempla una partida pressupostària pel projecte LIFE

Posidònia per tal de fer fondejos controlats a zones de praderies de Posidònia,
Que el projecte no aclareix el lloc d�extracció de les pedres de l�escullera

per a la construcció del dic i en el cas de fer-los de formigó no es contempla cap
pedrera d�extracció d�àrid per fer el formigó que no sigui Cala en Busquets.

Que l�estudi de renovació de les aigües del Port conclou que la taxa de
renovació no és crítica.

Que l�estudi d�agitació deguda a rissagues conclou que la construcció úni-
cament del dic no empitjora aquest fenomen.

Que durant la fase d�obres i la posterior explotació es generaran llocs de
treball i possibilitarà la creació de nous negocis a l�àrea de Ciutadella.

La Comissió Permanent
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