
041740158 PONS MASSANET, SONIA
043095696 PORCEL FERMOSELLE, NEUS 
037337450 RIERA MIQUEL, AINA MARIA
043133031 SOCIAS RAMON, JOANA MARIA
078215249 VALLSDEPADRINES FORTEZA, BARBARA

Tecnologia
034065255 CAIMARI CHAMORRO, MARIA ANTONIA
043095239 CARRETERO VILA, DIANA
041494118 DE LA CRUZ PONS, ANTONIO
021671691 DOMENECH LLORET, MARIA
020435317 DURA SOMEÑO, JOAQUIN
043090733 ERUSTES LOBATO, JOSE ANTONIO
034090254 GAVARI STARKIE, JUAN CARLOS
043062489 JOVER OLIVER, MARIA ANTONIA
038846543 MARTINEZ LUCEÑO, ESTER
04146198 MASIANO CASTELLANO, GRACIELA IRENE
043042266 MAYOL SERRA, JUAN BAUTISTA
052686314 MELCHOR PENELLA, MARIA PILAR
044799524 MICO AMIGO, ESTER 
018991709 PAUNER MESEGUER, BERTA
043093344 PEREZ JUAN, JESUS JAIME 
020432774 PONS CARBONELL, VICENT RAMON
034066492 RIUS BENEDITO, ROSA MARIA
078082609 ROBLES RODRIGUEZ, PILAR 
043055104 VIDAL JUAN, MIQUEL
043123465 VIVES MIRO, MARIA DEL MAR

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I  ARTS ESCÈNIQUES (0594)

Fonaments de composició
043079118 LEON FIORAVANTI, DAVID FERMÍN
041454358 VILLALONGA JUAN, ADOLFO 

Llenguatge musical
044756649 LOPEZ  FALCO, RAUL

Piano 
043036231 MOHEDANO  LEMAUFT, DAVID
078213433 TOMAS VICENS, MARIA

Viola
028475996 VILLEGAS OCAÑA, FERNANDO

Violí
043074005 ANDREU FERRER, RAMON

Violoncel
041498845 CARDONA MIR, ALVARO ENRIQUE

— o —

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 12959

Resolució de la consellera de Relacions Institucionals de 5 de
juliol de 2006 de modificació parcial de la Resolució de 9 de
març de 2006, de convocatòria per a la concessió de subvencions
en matèria de mitjans de comunicació.

L’Ordre de la consellera de Relacions Institucionals de 12 de desembre de
2005 va establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria de mitjans de comunicació social (BOIB núm. 194, de 29 de desembre
de 2005). 

La Resolució de la consellera de Relacions Institucionals de 9 de març de
2006 va aprovar la convocatòria de subvencions en matèria de mitjans de comu-
nicació (BOIB núm. 36, d’11 de març de 2006). Aquesta resolució va ser modi-
ficada de forma parcial per la Resolució de 19 d’abril de 2006, en el sentit
d’augmentar l’import destinat a la convocatòria.

L’apartat 10.1 de la Resolució de convocatòria disposa que el pagament es
realitzarà mitjançant tres pagaments parcials i que els terminis de pagament
seran els següents:

Primera justificació i pagament: per a l’activitat desenvolupada entre
gener i juny de 2006. Termini de presentació: 15 de juliol de 2006.

Segona justificació i pagament: per a l’activitat desenvolupada entre juliol
i octubre de 2006. Termini de presentació: 15 de novembre de 2006.

Tercera justificació i pagament: per a l’activitat desenvolupada els mesos
de novembre i desembre de 2006 i compte justificatiu global. Termini de pre-
sentació: 28 de febrer de 2007.

Atesos el nombre de sol·licituds rebudes a la convocatòria, la data en què
va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i la durada del procediment
administratiu de concessió de les subvencions, és previsible que en la data pre-
vista per a la primera justificació no hagi finalitzat la tramitació de tots els expe-
dients de concessió de subvenció. 

Per això, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú sobre ampliació de terminis, dict la següent 

RESOLUCIÓ

Primer. Modificar l’apartat 10.1 de la Resolució de la consellera de
Relacions Institucionals de 9 de març de 2006, de convocatòria per a la conces-
sió de subvencions en matèria de mitjans de comunicació (publicada en el BOIB
núm. 36, d’11 de març de 2006), que queda redactat de la manera següent:

«Els terminis de pagament seran els següents:
Primera justificació i pagament: per a l’activitat desenvolupada entre

gener i juny de 2006. Termini de presentació: 8 de setembre de 2006.
Segona justificació i pagament: per a l’activitat desenvolupada entre juliol

i octubre de 2006. Termini de presentació: 15 de novembre de 2006.
Tercera justificació i pagament: per a l’activitat desenvolupada els mesos

de novembre i desembre de 2006 i compte justificatiu global. Termini de pre-
sentació: 28 de febrer de 2007»

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

Tercer. Informar que en contra d’aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant la vicepresidenta i
consellera de Relacions Institucionals en el termini d’un mes, o recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors
des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. No obstant això, no es
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació del recurs de reposició interposat.

La consellera de Relacions Institucionals,
M. Rosa Estaràs Ferragut

Palma, 5 de juliol de 2006

— o —

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 12714
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 30
de juny de 2006, per la qual s’ofereixen ajuts per a l’organitza-
ció de reunions, congressos, seminaris, simposis i jornades de
caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears.

La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecno-
lògic, assenyala com a objecte el foment de la investigació científica, la inno-
vació tecnològica, la normalització i homologació necessàries per augmentar el
coneixement científic i per accelerar la seva integració dins del mercat europeu
i la seva presència efectiva dins dels mercats internacionals, i preveu, en l’arti-
cle 2, el Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. Un
dels objectius del Pla és consolidar una estructura investigadora d’excel·lència.

El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008, aprovat pel Consell
de Govern el 7 d’octubre, permet impulsar de forma coordinada i conjunta
l’R+D+I. L’objectiu general estratègic d’aquest Pla és incidir en el reforçament
del sistema d’innovació de les Illes Balears, la qual cosa implica la consolida-
ció de polítiques que permetin millorar l’eficiència de les actuacions.

Els objectius particulars del Pla són reforçar les capacitats i eficiència del
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sistema d’innovació de les Illes Balears, fomentar la investigació científica i
tecnològica amb especial èmfasi en àrees temàtiques d’interès estratègic per a
les Illes, promoure la innovació a les empreses de les Illes Balears, enfortir el
capital social a les Illes Balears, reforçar la relació entre els agents del sistema i
fomentar la cultura científica i l’interès social per la ciència, la tecnologia i la
innovació.

El suport a l’organització de reunions i congressos de caràcter científic
suposa afavorir l’intercanvi d’informació i la difusió de les idees i coneixements
mitjançant reunions de científics i tecnòlegs de les Illes Balears amb altres cien-
tífics nacionals i estrangers de reconegut prestigi i es considera una activitat
necessària per al progrés competitiu i harmònic dels àmbits o sectors científics
i tecnològics involucrats. 

El dia 29 de desembre de 2005 entrà en vigor el Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de desem-
bre de 2005). Segons l’article 12.1, correspon al conseller, en ús de la potestat
reglamentària, l’establiment de les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions.

Per l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març
de 2004, (BOIB núm. 44, de 27 de març) es varen establir les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria de recerca i desenvolupament tec-
nològic.

El dia 28 de desembre de 2005 el Consell de Govern va aprovar el pla
estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2006, entre les quals es troben les ajudes per a l’organització de congres-
sos i altres esdeveniments científics, objecte d’aquesta convocatòria.

A l’empara d’aquestes disposicions, i considerant la disponibilitat pressu-
postària per al 2006, 

Resolc

Primer. Convocatòria

1. S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes per a l’organitza-
ció de reunions preparatòries per a programes marc europeus, nacionals o inter-
nacionals, congressos, seminaris, simposis i jornades, nacionals o internacio-
nals, de caràcter científic i tecnològic, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, que es desenvolupin durant el 2006, 2007 i 2008 o els que
es desenvolupin durant el 2009, l’organització dels quals faci necessari fer des-
peses durant el 2008.

2. Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estigui inclosa
dins les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008:
ciències de la salut, medi ambient i turisme.

Segon. Objecte

1. S’ofereixen ajudes per a compensar les despeses d’organització de reu-
nions, congressos, seminaris, simposis i jornades de caràcter científic i tecnolò-
gic a les Illes Balears.

L’objectiu és fomentar la cooperació entre els diversos grups establerts a
les Illes Balears amb grups establerts a Espanya i a altres països. Tindran prio-
ritat les reunions, congressos, seminaris i jornades de caràcter internacional d’alt
nivell científic i les que acreditin disposar de cofinançament per part d’altres
entitats nacionals o internacionals.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les ajudes per fer reunions de caràcter
docent i els seminaris de caràcter restringit.

2. Les quantitats concedides podran destinar-se a les despeses associades
a l’esdeveniment que els organitzadors considerin adients.

3. Les reunions preparatòries per a programes marc europeus, nacionals o
internacionals, congressos, seminaris, simposis i jornades s’hauran de fer dins
l’àmbit de les Illes Balears i les accions hauran de finalitzar abans del 15 d’oc-
tubre de 2008. Es podran donar ajudes per a accions que hagin de finalitzar l’any
2009, però sigui necessari fer despeses d’organització durant l’any 2008. En
aquest darrer cas, les justificacions s’hauran de presentar dins l’exercici pressu-
postari de 2008. 

Tercer. Beneficiaris

1. Podran ser sol·licitants i beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta
resolució les persones físiques i jurídiques privades sense finalitat de lucre o
públiques, incloent-hi les universitats, centres d’investigació, centres tecnolò-
gics i altres centres públics que realitzin l’activitat o l’objecte que fonamenti
aquesta subvenció.

Podrà presentar propostes, davant el seu organisme i com a investigadors
responsables de la seva execució cientificotècnica, el personal vinculat estatutà-
riament o contractual amb les entitats mencionades en el punt anterior.

2. Dins d’aquesta convocatòria no es pot atorgar més d’una ajuda per a un
mateix congrés, seminari, simposi, jornada o reunió.

Quart. Import màxim

1. Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostà-
ria, l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida.

2. L’aportació de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació és com a màxim de 360.000 euros i té caràcter plurien-
nal.

La distribució màxima d’anualitats és la següent:

- Any 2006. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
120.000 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupos-
tàries que s’indiquen a continuació:

- 51.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 corresponent a
2006

- 12.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 corresponent a
2006

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

- 12.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44423 corresponent a
2006

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

- Any 2007. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
120.000 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupos-
tàries que s’indiquen a continuació:

- 51.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 o equivalent
corresponent a 2007

- 12.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 o equivalent
corresponent a 2007

- 15.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 o equivalent
corresponent a 2007

- 12.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 o equivalent
corresponent a 2007

- 30.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 o equivalent
corresponent a 2007

- Any 2008. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
120.000 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupos-
tàries que s’indiquen a continuació:

- 51.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 o equivalent
corresponent a 2008

- 12.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 o equivalent
corresponent a 2008

- 15.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 o equivalent
corresponent a 2008

- 12.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 o equivalent
corresponent a 2008

- 30.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 o equivalent
corresponent a 2008

Cinquè. Naturalesa i quantia de les ajudes 

1. Amb caràcter general, les ajudes sol·licitades seran com a màxim de
6.000 euros per a les reunions, congressos, seminaris, simposis i jornades de
caràcter internacional i com a màxim de 3.000 euros per a les de caràcter nacio-
nal. 
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2. Tenen la consideració d’internacional les reunions, congressos, semi-
naris, simposis i jornades en què com a mínim la meitat de les conferències ple-
nàries siguin impartides per científics i/o tecnòlegs que realitzin la seva activi-
tat a centres estrangers.

3. Les ajudes previstes en aquesta Resolució poden finançar totalment o
parcialment el pressupost presentat.

4. Les ajudes concedides són compatibles amb altres ajudes i subvencions,
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
mateixa Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. En el  cas que amb l’a-
juda atorgada mitjançant aquesta convocatòria es superi el cost total de l’acció
l’import de l’ajuda es reduirà proporcionalment de manera  que no es superi el
cost total.

Sisè. 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 de les ajudes 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 50% del pagament s’ha de fer anticipadament en rebre la notificació
de concessió de l’acció. El 50% restant es pagarà quan finalitzi i una vegada jus-
tificada convenientment l’acció d’acord amb la documentació relacionada a l’a-
partat dotzè punt 7 sempre que s’hagin complert tots els compromisos dels
beneficiaris i en especial l’aparició de la imatge corporativa de la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació en tots els actes públics de difusió del con-
grés, seminari, jornades o simposi o publicacions.

En el cas d’accions que es desenvolupin durant el 2009, l’organització
dels quals faci necessari fer despeses durant el 2008 el 50% del pagament s’ha
de fer anticipadament en rebre la notificació de concessió de l’acció i el 50%
restant es pagarà quan es rebi la justificació de les actuacions realitzades. En
l’informe hi ha de constar la conformitat del representant legal de l’organisme o
l’entitat beneficiària, una relació de totes les despeses realitzades i les fotocò-
pies confrontades de les factures lliurades pels corresponents serveis de comp-
tabilitat, que han de conservar els originals de les factures i altres documents
justificatius de les despeses, que s’hauran de presentar dins l’exercici pressu-
postari de 2008. A més d’aquesta justificació, en el termini de tres mesos des-
prés de finalitzar l’acció s’haurà de presentar la documentació relacionada a l’a-
partat dotzè punt 7 documents  a, b, c i d).

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 25.3 del Decret 75/2004, s’e-
ximeix els beneficiaris de presentar aval bancari.

4. Atès que la l’organització de reunions, congressos, seminaris, simposis
i jornades 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 estan
distribuïts en les partides que s’indiquen en l’apartat quart i, per tant, les accions
d’aquesta resolució podran ser previstes a efectes de justificació de l’esmentat
fons FEDER,

Setè. Renúncies

En el cas de produir-se la renúncia a l’ajuda atorgada, 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’ajuda, el beneficiari 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 còpia del document acreditatiu del rein-
tegrament a la Direcció General d’R+D+I.

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

1. El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears fins al dia 30
de juny de 2008.

2. Les sol·licituds s’han de formalitzar en l’imprès que figura com a annex
I d’aquesta Resolució i que també estarà disponible a través d’Internet a l’adre-
ça http://dgrdi.caib.es.

3. Les sol·licituds d’ajudes, adreçades al conseller competent en matèria

de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, poden presentar-se al
Registre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (c/ de Sant Pere, 7,
07012, Palma) 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú, i s’hi ha d’adjuntar obligatòriament
la documentació que s’enumera a continuació, ordenada i identificada amb les
lletres que s’indiquen:

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 amb què actua el signant de la sol·lici-
tud.

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 amb què actua el sol·licitant. Si ja consta en la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació n’hi haurà prou amb una
manifestació 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 amb 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, n’hi haurà prou
amb una manifestació en aquest sentit.

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

j) Programa de la reunió preparatòria per a programes marc europeus,
nacionals o internacionals, congressos, seminaris, simposis i jornades i ponents
convidats.

k) 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 convocatòria.

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.

Novè. Selecció de les propostes 

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

2. La Comissió Avaluadora interna està presidida per la directora general
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.

3. Aquesta comissió realitzarà l’avaluació cientificotècnica de les propos-
tes d’acord amb els següents criteris, que es valoraran de la manera que s’indi-
ca:

a) Qualitat cientificotècnica i la viabilitat de la proposta (10 punts).
b) Adequació dels recursos financers prevists en els objectius que es pro-

posen (5 punts).
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c) El fet que les accions comptin amb finançament d’altres organismes,
oficials i/o privats (5 punts).

d) Interès, rellevància i oportunitat de la proposta (10 punts).
e) Impacte previsible de les activitats proposades (5 punts).
f) Ajust a les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació

establertes a l’apartat primer punt 2. (5 punts).
g) Experiència prèvia i capacitat de l’equip o entitat per a la realització de

l’activitat (5 punts).

4. No obstant això i d’acord amb la naturalesa de la sol·licitud, la comis-
sió avaluadora podrà sol·licitar l’assessorament d’una avaluació externa a través
d’un organisme o d’un sistema avaluador independent de tipus científic o tec-
nològic.

5. Atesa la naturalesa de les ajudes objecte d’aquesta convocatòria, s’ex-
ceptua la selecció dels beneficiaris de la regla general establerta en l’article 17
del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, ja que no és necessària la comparació i la prelació, en un únic
procediment, de totes les sol·licituds entre si.

6. Aquesta Comissió es reunirà aproximadament cada dos mesos a partir
de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i farà
l’avaluació de les sol·licituds rebudes fins al moment. Així mateix, selecciona-
rà les propostes avaluades favorablement segons els criteris de l’apartat novè
punt 3 (només seran avaluades favorablement les propostes que superin 30
punts). La subvenció s’atorgarà d’acord amb la quantitat demanada  i serà amb
caràcter general com a màxim de 6.000 euros per a les reunions, congressos,
seminaris, simposis i jornades de caràcter internacional i de 3.000 euros per a
les de caràcter nacional.

7. 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. 

Desè. 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 tres mesos, compta-
dors des de la data de presentació de sol·licituds.

3. La concessió de les ajudes s’ha de notificar individualment a les perso-
nes interessades. 

4. 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 mit-
jançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Onzè. 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’establei-
xen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recer-
ca, desenvolupament tecnològic i innovació i a les normes que la complemen-
ten.

Dotzè. Justificació, seguiment i compromisos dels beneficiaris

1. El fet de no complir les normes d’aquesta convocatòria, d’ocultar dades
o que aquestes siguin falses o inexactes, no realitzar l’acció o no justificar-la pot
donar lloc a revocar la concessió de l’ajuda i a haver de reintegrar les quantitats
rebudes, d’acord amb els articles 43 i 44 del text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, sense perjudici de l’a-
plicació del règim sancionador previst en el títol cinquè de l’esmentat text refós.

2. Les ajudes concedides d’acord amb el que disposa aquesta Resolució
s’han de sotmetre al règim de fiscalització, de control i d’inspecció que es pre-
veu en l’article 41 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. 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 estableixen,
d’acord amb Decret legislatiu 2/2005, 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, desenvo-
lupament tecnològic i innovació i a les normes vigents que hi siguin d’aplicació.

4. 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.

5. El seguiment cientificotècnic de les accions subvencionades és compe-
tència 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.

6. Les entitats beneficiàries de les ajudes 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’ajuda.

7. En el seguiment, es valorarà el grau de compliment de les activitats pro-
gramades. Per a la justificació l’investigador responsable ha de presentar un
compte justificatiu i 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 el qual han de constar:

a) Un exemplar de les actes del congrés, en el cas que es publiquin. Si no
es publiquen, s’ha de presentar una memòria descriptiva del contingut científic
de l’esdeveniment.

b) Un balanç d’ingressos i despeses amb indicació del finançament pro-
cedent d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacio-
nals.

c) Nombre total de participants i relació nominal de becaris de l’esdeve-
niment.

d) En el cas de reunions preparatòries per a programes marc europeus,
nacionals o internacionals, justificant posterior de presentació d’un projecte al
programa marc europeu, nacional o internacional.

En l’informe hi ha de constar la conformitat del representant legal de l’or-
ganisme o l’entitat beneficiària, una relació de totes les despeses realitzades i les
fotocòpies confrontades de les factures lliurades pels corresponents serveis de
comptabilitat, que han de conservar els originals de les factures i altres docu-
ments justificatius de les despeses.

8. En tots els actes públics de difusió del congrés, seminari, jornades o
simposi o publicacions 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.

9. 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 així com la menció que l’acció ha estat cofinançada amb fons
FEDER, 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.

Tretzè

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

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

Palma, 30 de juny de 2006

ANNEX I. SOL·LICITUD D’AJUDES PER A L’ORGANITZACIÓ D’UNA
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REUNIÓ, CONGRÉS, SEMINARI, SIMPOSI O JORNADA DE
CARÀCTER CIENTÍFIC. ANY 2006

DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT DE L’AJUDA
NIF: _________________
Centre/institució/empresa: _______________________________________

DADES DE L’INVESTIGADOR RESPONSABLE

Cognoms: ________________________________ Nom: ______________
NIF: _________________
Departament: _____________________
Grup de recerca: _______________________________________________
Adreça del centre: _____________________________________________
Població: _________________________________ Codi Postal: _________
Telèfon: _____________ Fax: __________ Adreça electrònica: _________
Càrrec/categoria professional: ____________________________________

DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD 

Títol de l’acció _______________________________________________
Dates de realització ____________________________________________
Caràcter de la reunió:                           Nacional (   )     Internacional (   )
Pressupost total: _________________ Pressupost sol·licitat: ___________

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’ajuda,
a complir les condicions que s’especifiquen en la Resolució.
_______________, ____ de ______________de _____

Signatura de l’investigador responsable

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

DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT
TECNÒLOGIC I INNOVACIÓ

— o —

Num. 12710
Acord del Consell de Govern  d’1 de juliol de 2006, pel qual s’au-
toritza la cessió gratuïta d’un immoble, ubicat al carrer de Jesús
de Palma, propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en concepte d’aportació no dinerària per a l’ampliació
de capital de CAIB Patrimoni, SA.

El Consell de Govern  de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, en sessio celebrada el, dia 1 de juliol de 2006,
adopta entre altres l’acord següent:

«Primer. Autoritzar la cessió gratuïta d’un immoble, denominat EQ4aAS-
P 47-09P, de naturalesa urbana, ubicat al carrer de Jesús de Palma, propietat de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en concepte d’aportació no dinerà-
ria per a l’ampliació de capital de CAIB Patrimoni, SA.

Segon. El bé immoble que es cedeix té la consideració de bé patrimonial
i la seva cessió gratuïta es fa en ple domini, com a cos cert, amb tot el que li
sigui annex i inherent, lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments. 

Tercer. La destinació d’aquesta cessió en concepte d’aportació no dinerà-
ria a CAIB Patrimoni SA és la construcció d’un edifici de servei públic admi-
nistratiu per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el pro-
jecte d’execució que aprovi a aquest efecte el Consell d’Administració de CAIB
Patrimoni, SA. En cas d’incompliment de les condicions de la cessió, l’immo-
ble ha de revertir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de manera imme-
diata. La reversió s’ha de produir amb totes les pertinences i accessions amb
total indemnitat per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Quart. Facultar el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació perquè signi
tots els documents públics i privats necessaris per concloure la cessió gratuïta
amb la finalitat i les condicions que s’han exposat, als efectes prevists a l’arti-
cle 126.1 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Cinquè. Notificar a CAIB Patrimoni SA aquest Acord per tal que mani-
festi la seva acceptació de la cessió, a l’objecte del que preveu l’article 125.3 del
Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de des-
plegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Sisè. Anotar aquesta cessió a l’Inventari General de Béns i Drets de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Setè. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.»

La secretària del Consell de Govern,
Mª Rosa Estarás Ferragut

Palma, 1 de juliol de 2006

— o —

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 12634

Correcció d’errades observades a la Resolució del conseller de
Treball i Formació, de 8 de juny de 2006, per la qual s’aprova la
convocatòria per concedir ajuts per impulsar els projectes i les
empreses qualificats com a I+E, publicada en el BOIB núm. 86,
de 15 de juny de 2006.

Havent-se advertit errors en la versió castellana de la Resolució del con-
seller de Treball i Formació, de 8 de juny de 2006, per la qual s’aprova la con-
vocatòria per concedir ajuts per impulsar els projectes i les empreses qualificats
com a I+E, publicada en el BOIB núm. 86, de 15 de juny de 2006, número d’e-
dicte 10943, pàgina 33, i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, pel que fa a la correcció d’errors de tipus
material, 

RESOLC

Aprovar la rectificació d’errors comesos a la versió castellana de la reso-
lució esmentada, que es detallen a continuació:

A l’apartat desè, punt 2 c) segon paràgraf, on diu:
El gasto para el apoyo de la función gerencial debe producirse en el plazo

de un año desde la constitución de la empresa. Cuando los servicios se prolon-
guen a un período de tiempo superior al plazo indicado, sólo se pueden subven-
cionar los gastos referidos al primer año. Además, la realización de la actividad
debe justificarse antes del día 30 de noviembre de 2005.

Ha de dir:
El gasto para el apoyo de la función gerencial debe producirse en el plazo

de un año desde la constitución de la empresa. Cuando los servicios se prolon-
guen a un período de tiempo superior al plazo indicado, sólo se pueden subven-
cionar los gastos referidos al primer año.

El conseller de Treball i Formació,
Cristóbal Huguet Sintes

Palma, 28 de juny de 2006 

— o —

Num. 12718
Resolució del conseller de Treball i Formació de 5 de juliol de
2006 per la qual s’amplia el crèdit inicial previst en la Resolució
del conseller de Treball i Formació de 5 d’abril de 2006, per la
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2006 per concedir sub-
vencions a les corporacions locals per a la contractació de treba-
lladors desocupats per realitzar obres i serveis d’interès general
i social (BOIB núm. 52, de 8 d’abril).

Per mitjà de la Resolució del conseller de Treball i Formació de 5 d’abril
de 2006, es va obrir la convocatòria per a l’any 2006 per concedir subvencions
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