
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 11013
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 7 de
juny de 2006, per la qual s’ofereixen borses de viatge fora de les
Illes Balears i ajuts per a l’assistència a congressos científics
nacionals o internacionals.

La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecno-
lògic, assenyala com a objectiu, entre d’altres, fomentar la capacitació de per-
sonal investigador, i preveu, en l’article 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.

Es considera d’interès que els becaris integrats en el programa de beques
per a la formació de personal investigador de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació tinguin la possibilitat de fer estades breus en centres d’in-
vestigació fora de les Illes Balears per ampliar la seva formació científica, uti-
litzar recursos i instal·lacions d’altres centres i col·laborar amb altres científics. 

El dia 29 de desembre de 2005 entrà en vigor el Decret legislatiu 2/2005,
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 desembre 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 subvencions.

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.

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

Resolc

Primer. Convocatòria
S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes per compensar les

despeses per fer estades breus en centres d’investigació espanyols o estrangers,
sempre que aquests estiguin ubicats fora de les Illes Balears i per a assistència a
congressos científics.

Segon. Objecte
S’ofereixen ajudes per a compensar les despeses originades per:
1) Estades de treball que pretenen reforçar la formació del becari en el tre-

ball en laboratoris d’investigació, la consulta de fons bibliogràfics o documen-
tals d’índole diversa, l’aprenentatge de noves tècniques instrumentals i altres
activitats beneficioses per al millor desenvolupament de la investigació per a la
qual es va concedir la beca predoctoral.

2) Assistència a congressos científics en els quals la persona becària pre-
senti una comunicació com a primer autor i cap altre dels autors sol·liciti ajuda
a la Conselleria o al seu centre.

Tercer. Requisits dels sol·licitants
En el moment de la sol·licitud i durant el temps que duri l’activitat objec-

te de l’ajuda, ser beneficiari actiu d’una beca predoctoral per a la formació de
personal investigador de la Comunitat Autònoma de la Conselleria d’Innovació
i Energia o de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

Quart. Import màxim
1. La formació de personal investigador està inclosa dins els supòsits que

es poden subvencionar amb fons procedents del Fons Social Europeu dins l’eix
5 de reforç del potencial humà en investigació, ciència i tecnologia. Per aquest
motiu, i en el cas que se’n concedissin aportacions, aquestes ajudes es podran
cofinançar amb aquest fons i per tant podran ser incloses a efectes de justifica-
ció de l’esmentat Fons Social Europeu (FSE).

2. L’import global màxim de les ajudes és de 120.000 euros, amb càrrec a
la partida 14901 541A01 48000 00 del pressupost de 2006 i la corresponent a
l’any 2007.

3. L’import màxim corresponent a l’any 2006 és de 20.000 euros, amb
càrrec a la partida pressupostària 14901 541A01 48000 00.

4. La distribució de les anualitats és la següent:
- Any 2006: 20.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 00
- Any 2007: 100.000 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000

00 o equivalent.

Cinquè. Durada de les estades de treball 
1. L’inici de l’estada de treball ha de ser entre la data de concessió i el 15

d’octubre de 2007, en un únic centre, i ha de tenir una durada ininterrompuda
mínima d’un mes i màxima de 6 mesos. 

2. En el cas d’assistència a congressos l’inici de l’estada ha de ser entre la
data de concessió i el 15 d’octubre de 2007 i es concedirà una ajuda econòmica
per un màxim de 4 dies.

3. La data d’acabament de l’estada en tot cas serà com a màxim el 15 de
novembre de 2007.

4. La durada màxima total de l’estada fora de les Illes Balears amb càrrec
a les diferents ofertes de borses de viatge que podran fer les persones beneficià-
ries de les beques esmentades en l’article 3 durant els quatre anys de gaudi de
la beca predoctoral serà de 12 mesos.

Sisè. Dotació de les ajudes 
L’import de les ajudes pot oscil·lar segons les circumstàncies del país on

s’hagi de dur a terme la investigació o el congrés. S’ha de calcular d’acord amb
les taules I i II. Els conceptes subvencionables són els següents:

1) Estades de treball. Taula I
- Estada i material
- Viatge d’anada i tornada
2) Assistència a congressos científics. Taula II
- Inscripció al congrés. La quantia de la inscripció amb un màxim de 350

euros.
- Dietes de manutenció. Es pagaran com a màxim les dietes corresponents

a 4 dies.
- Dietes d’allotjament. Es pagaran com a màxim les dietes corresponents

a 4 dies.
- Viatge d’anada i tornada

Taula I

Estades de treball
Espanya Europa Resta món

Estada i material 690 euros/mes 900 euros/mes 1350 euros/mes
Viatge anada i tornada 220 euros 720 euros 1390 euros

Taula II
Assistència a congressos

Espanya Europa Resta món

Inscripció al congrés màxim 350 euros màxim350 euros màxim 350 euros
Dietes de manutenció 25 euros/dia 45 euros/dia 45 euros/dia
Dietes d’allotjament 25 euros/dia 45 euros/ dia 45 euros/dia
Viatge anada i tornada 220 euros 720 euros 1390 euros

La despesa total inclou, a part de l’ajuda econòmica dels becaris, una asse-
gurança de viatge en el cas d’estades a l’estranger.

Setè. Forma de pagament
D’acord amb el que estableix l’article 36 del text refós de la Llei de sub-

vencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, el
pagament de les subvencions es farà efectiu una vegada dictada la resolució
corresponent i una vegada justificada com cal la realització de l’activitat sub-
vencionada en els termes prevists en la regla setzena, punt 1 d’aquesta resolu-
ció. 

Vuitè. Caràcter i condicions de gaudi de les ajudes
1. Cap persona becària no pot sol·licitar més d’una ajuda per a estada breu

i una ajuda per assistència a congrés cada any en aquesta convocatòria.
2. Una vegada atorgades les ajudes, les persones beneficiàries que tinguin

la necessitat de canviar el temps d’estada ho han de notificar a la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que establirà
una adequació de la quantia atorgada. En tot cas, s’han de respectar els límits
establerts en l’apartat cinquè punt 2.

3. Si la sol·licitud de canvi afecta la data d’incorporació, cal adjuntar-hi de
bell nou l’acceptació del centre d’acollida per a les noves dates. 

Novè. Incompatibilitats
1. Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra ajuda obtingu-

da amb la mateixa finalitat.
2. D’acord amb l’article 15.2 de l’ordre del conseller d’Economia,

Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004 (BOIB núm. 44, de 27 de març), per
la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria de recerca i desenvolupament tecnològic, són incompatibles amb qual-
sevol treball remunerat per compte propi o aliè que, a judici de la direcció gene-
ral competent en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació,
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pugui afectar al grau de dedicació exigida a la investigació.

Desè. 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, amb la conformitat del director de la tesi i el vistiplau de l’investi-
gador principal.

Onzè. 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 2007 i s’han de presentar amb una antelació mínima de quinze dies
respecte de la data en la qual es vol iniciar l’estada o assistència a congrés.

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 per a estades breus, 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 públiques i del procediment administratiu comú, i s’hi ha
d’adjuntar obligatòriament la documentació que s’enumera a continuació, orde-
nada i identificada amb les lletres que s’indiquen:

a) Descripció dels objectius i pla de treball detallat (màxim 1.000 parau-
les).

b) Currículum de la persona sol·licitant, fotocòpia del NIF i certificat del
tercer cicle, en el qual ha de quedar clar el nombre de crèdits cursats i superats.

c) Acreditació documentada del coneixement de l’idioma que sigui neces-
sari per fer el treball proposat.

d) Fotocòpia de la carta del centre d’acollida en què consti que s’accepta
la persona sol·licitant, la durada de l’estada i el pla de treball.

e) Breu currículum del grup investigador receptor del centre de fora de les
Illes Balears.

f) Informe del director de la tesi en què justifiqui l’interès de l’estada en
relació amb la tesi i amb les línies de recerca del grup al qual pertany.

4. Les sol·licituds d’ajudes per assistència a congressos, adreçades al con-
seller competent en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innova-
ció, poden presentar-se al Registre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació (c/ de Sant Pere, 7, CP 07012, Palma) o bé mitjançant qualsevol de
les altres possibilitats que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurí-
dic de les administracions públiques 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) Descripció de l’objecte del congrés amb indicació de les dates, lloc de
realització i justificació de la qualitat científica del congrés (màxim 500 parau-
les).

b) Currículum de la persona sol·licitant, fotocòpia del NIF i certificat del
tercer cicle, en el qual ha de quedar clar el nombre de crèdits cursats i superats.

c) Fotocòpia del full d’inscripció al congrés, en el qual ha de constar el
lloc, les dades de realització i l’import de la inscripció.

d) Informe del director de la tesi en què justifiqui l’interès de l’assistència
al congrés en relació amb la tesi i amb les línies de recerca del grup al qual per-
tany.

e) Còpia de la presentació i acceptació del resum de la comunicació pre-
sentada al congrés amb indicació expressa dels autors.

5. Si la documentació és incompleta o no compleix els requisits que exi-
geix aquesta Resolució, es requerirà la persona interessada perquè, en el termi-
ni de deu dies, completi la documentació o n’esmeni les deficiències, amb indi-
cació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb reso-
lució prèvia que es dictarà d’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Dotzè. Selecció dels candidats 
1. 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 mitjançant el 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.

2. Les sol·licituds s’avaluaran i es resoldran individualment, a mesura que
es presentin en el registre competent. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la
convocatòria abans d’acabar el termini de presentació, s’ha de suspendre la con-
cessió de noves ajudes mitjançant resolució publicada en el Butlletí de les Illes
Balears.

3. D’acord amb els mecanismes i els criteris establerts per la Comissió
d’Avaluació, presidida per la directora general de Recerca, Desenvolupament

Tecnològic i Innovació i formada per la secretària general de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, un representant de la Universitat de les Illes
Balears, un funcionari adscrit a la Direcció General d’R+D+I designat per la
directora general i la cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic,
que hi actua com a secretària, s’ha de fer l’avaluació cientificotècnica i la selec-
ció dels candidats. Aquesta Comissió pot demanar l’opinió d’experts externs.

4. L’avaluació cientificotècnica s’ha de basar en els criteris següents, de
forma que obtindrien l’ajuda els candidats que superin favorablement l’avalua-
ció de la comissió. Els criteris d’avaluació per a les estades són els següents: 

a) El pla de treball, la metodologia i la viabilitat dels objectius.
b) El coneixement de l’idioma estranger, si escau.
c) L’adequació del centre i el currículum de l’investigador o del grup d’a-

collida.
d) L’informe del director de la tesi i de l’investigador principal de la recer-

ca.
e) L’avaluació de l’aprofitament d’estades, en el cas de sol·licitants que

hagin gaudit de borses de viatge d’aquesta Conselleria en convocatòries ante-
riors.

5. Els criteris d’avaluació per a l’assistència a congressos són els
següents: 

a) Qualitat i impacte del congrés.
b) Relació amb la tesi.
c) L’informe del director de la tesi.

Tretzè. Normativa aplicable
Tot el que no s’especifica en aquesta resolució s’ha d’ajustar al 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, l’Ordre del con-
seller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004, per la qual s’es-
tableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i a les normes que la comple-
menten.

Catorzè. Exoneració de responsabilitats
La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació no assumeix cap res-

ponsabilitat per l’actuació de la persona becària ni pels danys i perjudicis que
puguin sobrevenir, ni tampoc pels que pugui ocasionar a terceres persones.

Quinzè. 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. 

Setzè. Seguiment i compromisos dels beneficiaris
1. En el termini d’un mes des de la data d’acabament de l’estada objecte

de l’ajut o de la beca, el beneficiari ha de justificar el treball realitzat o l’assis-
tència al congrés, segons el cas, mitjançant:

- Estades de treball
a) La presentació d’una memòria científica detallada d’assoliment dels

objectius proposats en la sol·licitud.
b) L’acreditació i l’avaluació del centre d’acollida del treball o projecte

realitzat.
c) Els comprovants dels bitllets de viatge.
d) Certificat del centre d’acollida del treball on figurin les dates en que

s’ha dut a terme l’estada. 
- Assistència a congressos
a) Els comprovants dels bitllets de viatge.
b) Certificat de pagament de la inscripció al congrés, d’acceptació de la

comunicació i d’assistència 
2. El fet de no complir les normes d’aquesta convocatòria, d’ocultar dades

o que aquestes siguin falses o inexactes, no realitzar l’estada o no justificar-la
pot donar lloc a revocar la concessió de l’ajuda i a haver de reintegrar les quan-
titats rebudes, d’acord amb els articles 43 i 44 del text refós de la Llei de sub-
vencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat mitjançant el
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, sense perjudici de l’aplicació del
règim sancionador previst en el títol cinquè d’aquest Decret legislatiu.

3. 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 mitjançant
el Decret legislatiu 2/2005.

Dessetè
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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 A. Ramis de Ayreflor Cardell

Palma, 7 de juny de 2006

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 11429

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 12 de juny de
2006, per la qual es convoquen subvencions per compensar les
empreses i entitats sense finalitat de lucre col·laboradores en la
realització de pràctiques formatives de l’alumnat en centres de
treball, corresponents al curs acadèmic 2005/2006

L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de gener de 2003 en el seu
article 4, regula la realització de pràctiques formatives en centres de treball, i
estableix els ensenyaments a partir dels quals es poden realitzar aquestes pràc-
tiques. Aquests ensenyaments són: els cicles formatius de grau mitjà i superior
de formació professional específica, mitjançant el mòdul professional de
Formació en centres de treball (FCT); programes de garantia social, mitjançant
el mòdul de Formació en centres de treball (FCT); totes les modalitats del bat-
xillerat, mitjançant la matèria optativa Estada en l’empresa; els cicles formatius
de grau mitjà i superior d’Arts plàstiques i disseny, mitjançant la fase de forma-
ció pràctica en empreses, estudis o tallers i els programes de formació per a la
transició a la vida adulta, mitjançant les pràctiques en centres de treball.

L’Ordre esmentada estableix que les empreses que ho desitgin col·labora-
ran amb els centres educatius i amb les associacions i entitats que imparteixen
programes de garantia social, tant en règim de conveni com si són subvencio-
nades per la Conselleria d’Educació i Cultura per desenvolupar les esmentades
pràctiques formatives en centres de treball, com una matèria més imprescindi-
ble per obtenir la titulació o certificació corresponent. Aquesta col·laboració
implica un major compromís per part del món empresarial amb el món educa-
tiu fet que es tradueix en què l’empresari atengui els alumnes i posi a la seva dis-
posició les seves instal·lacions mentre dota de major eficàcia als currículums
docents.

Per compensar les despeses que pugui ocasionar aquesta dedicació de les
empreses i entitats sense finalitat de lucre que col·laborin en la realització de la
formació pràctica dels alumnes, l’esmentada Ordre, a la seva secció 3 del capí-
tol VII preveu una convocatòria de subvencions per a les empreses col·labora-
dores, per a la qual cosa s’han habilitat les partides pressupostàries necessàries
per al curs acadèmic 2005/2006.

Per tot això, segons el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subven-
cions (BOIB núm.196, de 31 de desembre) i els articles 3 i 1.2.4 d) de l’Ordre
del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’estableixen les bases regulado-
res de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura i a proposta de la direc-
tora general de Formació Professional, amb l’informe previ del Servei Jurídic i
el de la Direcció General de Pressuposts; amb la fiscalització de la Intervenció
General i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de maig,
del Govern de les Illes Balears, dict la següent:

RESOLUCIÓ

Primer. Objecte de la convocatòria
1. Constitueix l’objecte d’aquest tipus de subvenció la compensació de les

diverses despeses derivades de la col·laboració de les empreses i entitats sense
finalitat de lucre, de titularitat privada en ambdós casos, en la realització de
pràctiques formatives en centres de treball de l’alumnat. Aquestes despeses són
degudes tant pel temps que els tutors del centre de treball dediquen a l’alumnat,
com per l’ús de les instal·lacions, equipaments i el material fungible utilitzat per
l’alumnat a les empreses i entitats sense finalitat de lucre col·laboradores.

2. S’entén per pràctiques formatives en centres de treball un bloc de for-
mació específica, constituït per un conjunt d’objectius que es volen assolir i uns
criteris d’avaluació, que orienten les activitats formativo-productives que ha de
fer l’alumnat en un àmbit productiu real. Aquestes pràctiques formatives es
poden fer en els ensenyaments següents:

a) Cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional espe-
cífica, mitjançant el mòdul professional de Formació en centres de treball
(FCT).

b) Programes de garantia social, mitjançant el mòdul professional de
Formació en centres de treball (FCT).

c) Totes les modalitats del batxillerat, mitjançant la matèria optativa
Estada en l’empresa.

d) Cicles formatius de grau mitjà i superior d’Arts plàstiques i disseny,
mitjançant la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

e) Programes de formació per a la transició a la vida adulta, mitjançant les
pràctiques en centres de treball.

f) Programes per a la integració social i laboral.

Segon. Beneficiaris i requisits
Podran ser beneficiaris de la present subvenció les entitats col·laborado-

res que compleixin els requisits que estableix l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura de 2 de gener de 2003 i que hagi acollit alumnat en els períodes que
determina l’esmentada ordre. Els beneficiaris hauran de complir, a més, les obli-
gacions que es preveuen a l’article 11 del text refós de la Llei de subvencions,
ja que l’incompliment d’una sola de les obligacions donaria lloc a l’exclusió
definitiva.

1.1. Requisits per ser entitats col·laboradores. L’article 60 de l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura de 2 de gener de 2003, per la qual es regulen les
pràctiques formatives en centres de treball, estableix que només poden partici-
par en aquesta convocatòria les empreses i entitats sense finalitat de lucre, de
titularitat privada en ambdós casos, que hagin col·laborat en la realització de les
pràctiques formatives de l’alumnat, desenvolupades en el marc dels acords espe-
cífics de col·laboració amb algun dels centres educatius, associacions o entitats
següents:

a) Centres educatius públics.
b) Centres educatius privats pel que fa a les pràctiques d’ensenyaments

duites a terme en règim de concert econòmic amb la Conselleria d’Educació i
Cultura.
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