
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 18284
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 10
d’octubre de 2006, per la qual s’ofereixen projectes d’R+D+I per
a grups de recerca emergents i competitius, amb la finalitat de
fomentar la investigació científica i tecnològica a les Illes
Balears

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

En l’article 2 d’aquesta llei es crea el Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic de les Illes Balears. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-
2008, aprovat pel Consell de Govern el 7 d’octubre de 2005, permet impulsar
de forma coordinada i conjunta l’R+D+I.

Un dels objectius particulars de l’esmentat Pla és fomentar la investigació
científica i tecnològica amb especial èmfasi en àrees temàtiques d’interès estra-
tègic per a les illes i preveu al seu programa de reforçament de la base científi-
ca, donar suport als grups de recerca i donar ajudes per a realitzar projectes
d’R+D+I.

Aquesta convocatòria, d’acord amb els objectius definits al pla, s’orienta
a incentivar als grups d’R+D+I de les Illes Balears i presenta la particularitat
d’adaptar les línies de subvenció o programes a les necessitats particulars que
presenta la societat de les Illes Balears. Es pretén, així, respondre a la demanda
de la comunitat investigadora de les Illes Balears, introduir nous actors al siste-
ma d’R+D+I de les Illes Balears i en definitiva oferir avantatges sobre les dels
anys precedents.

En concret, es destaquen tres noves línies de subvenció: la destinada a
grups de joves investigadors de les Illes Balears, que permetrà donar suport a
grups emergents; la destinada a fomentar i reforçar la investigació en les cièn-
cies socials i humanitats, i, per acabar, una tercera línia que persegueix el suport
a la investigació interinstitucional, amb la finalitat de mobilitzar el coneixement
complementari a diverses temàtiques científiques.

El dia 29 de desembre de 2005 entrà en vigor el Decret legislatiu 2/2005,
pel qual s’aprovà 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 al foment dels programes que tot seguit es

relacionen, i s’aproven les bases per les quals es regirà la seva concessió, que
s’inclouen com a annexos d’aquesta resolució:

a) Programa per al foment de grups de joves investigadors i grups emer-
gents (annex 2).

b) Programa per al foment de la investigació de qualitat en ciències socials
i humanitats (annex 3).

c) Programa per al foment de la investigació interinstitucional (annex 4).

Segon. Naturalesa, finançament i pagament de les ajudes
1. Segons estableix l’article 37.b) del Decret legislatiu 2/2005, 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.

2. Atès que el suport a grups d’investigació contribueix al desenvolupa-
ment 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’indi-
quen en l’apartat vuit del present segon punt i, per tant, les accions d’aquesta
resolució podran ser previstes a efectes de justificació de l’esmentat fons
FEDER.

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. Per a qualsevol dels sol·licitants prevists en l’apartat segon de l’annex
1, es podrà finançar, total o parcialment el projecte sol·licitat, fins al 100% del

valor del projecte sol·licitat. La quantia serà determinada en cada cas per la
Comissió Avaluadora, una vegada vista l’avaluació externa, si s’ha duit a terme,
i d’acord amb els criteris d’avaluació i selecció determinats a cadascun dels
annexos, i es correspondrà amb el cent per cent del cost que la comissió consi-
deri necessari per realitzar el projecte.

5. La forma de pagament de les ajudes queda detallada en el punt vuitè de
l’annex 1 d’aquesta resolució.

6. Les ajudes concedides a l’empara d’aquesta Resolució s’han de lliurar
a favor de l’entitat a la qual estigui adscrit l’investigador sol·licitant responsa-
ble i coordinador del projecte.

7. Segons l’article 43 del Decret 75/2004, la concessió corresponent als
programes b i c estarà supeditada a condició suspensiva de l’existència de crè-
dit adequat i suficient per finançar el compliment de l’obligació en els pressu-
posts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a
l’exercici del 2007.

8. L’aportació de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació és com a màxim d’un total de 880.000,00 euros (vuit-
cents vuitanta mil euros) i té caràcter pluriennal: 185.000,00 euros (cent vuitan-
ta i cinc mil euros) com a màxim per l’any 2006 i 451.250,00 euros (quatre-
cents cinquanta un mil dos-cents cinquanta euros) com a màxim per l’any 2007
i 243.750,00 euros (dos-cents quaranta i tres mil set-cents cinquanta euros) com
a màxim per l’any 2008. 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. La distribució màxima per programa i anualitat és la següent:

Programa a: Programa per al foment de grups de joves investigadors i
grups emergents

- Any 2006. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
185.000,00 euros (cent vuitanta i cinc mil euros) amb la distribució següent i
amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:

-123.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 corres-
ponent a 2006.

- 6.250,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 correspo-
nent a 2006.

- 20.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 correspo-
nent a 2006.

- 20.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 correspo-
nent a 2006.

- 14.250,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 correspo-
nent a 2006.

- Any 2007. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
170.000,00 euros (cent setanta mil euros) amb la distribució següent i amb
càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:

-119.000,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 o equiva-
lent corresponent a 2007.

- 5.100,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 o equiva-
lent corresponent a 2007.

- 17.000,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 o equiva-
lent corresponent a 2007.

- 17.000,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 o equiva-
lent corresponent a 2007.

- 11.900,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 o equiva-
lent corresponent a 2007.

Programa b: Programa per al foment de la investigació de qualitat en cièn-
cies socials i humanitats

- Any 2007. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
56.250,00 euros (cinquanta-sis mil dos-cents cinquanta euros) amb la distribu-
ció següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a conti-
nuació:

- 39.375,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 correspo-
nent a 2007.

- 1.700,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 correspo-
nent a 2007.

- 5.700,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 correspo-
nent a 2007.

- 5.550,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 correspo-
nent a 2007.

- 3.925,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 correspo-
nent a 2007.

- Any 2008. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
48.750,00 euros (quaranta-vuit mil set-cents cinquanta euros) amb la distribució
següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:
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- 34.125,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 o equiva-
lent corresponent a 2008.

- 1.460,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 o equiva-
lent corresponent a 2008.

- 4.875,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 o equiva-
lent corresponent a 2008.

- 4.875,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 o equiva-
lent corresponent a 2008.

- 3.415,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 o equiva-
lent corresponent a 2008.

Programa c: Programa per al foment de la investigació interinstitucional

- Any 2007. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
225.000,00 euros (dos-cents vint-i-cinc mil euros) amb la distribució següent i
amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:

- 157.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 corres-
ponent a 2007.

- 6.750,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 correspo-
nent a 2007.

- 22.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 correspo-
nent a 2007.

- 22.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 correspo-
nent a 2007.

- 15.750,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 correspo-
nent a 2007.

- Any 2008. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
195.000,00 euros (cent noranta-cinc mil euros) amb la distribució següent i amb
càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:

- 136.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 o equi-
valent corresponent a 2008.

- 5.850,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 o equiva-
lent corresponent a 2008.

- 19.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 o equiva-
lent corresponent a 2008.

- 19.500,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 o equiva-
lent corresponent a 2008.

- 13.650,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 o equiva-
lent corresponent a 2008.

Disposició final primera
L’òrgan competent per resoldre la concessió dels expedients és el conse-

ller 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.

Disposició final segona
Aquesta Resolució entra 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, 10 d’octubre de 2006

ANNEX 1

Normes generals de procediment d’aplicació a tots els annexos de la pre-
sent resolució

Primer. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concessió

en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, dels tipus d’aju-
des que s’especifiquen als annexos corresponents.

Segon. Sol·licitants i beneficiaris
1. Podran ser sol·licitants i beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta

resolució els centres públics d’R+D, els centres privats d’R+D sense finalitat de
lucre i els centres tecnològics, als quals pertanyi l’investigador principal del pro-
jecte. Aquests centres han d’estar ubicats a les Illes Balears. Als projectes
podran vincular-se empreses o altres entitats públiques o privades, espanyoles o
estrangeres, interessades amb els resultats dels projectes, sense que aquesta par-
ticipació suposi cap tipus d’ajuda directa a les empreses esmentades a càrrec
d’aquesta convocatòria.

2. A tots els projectes hi haurà un investigador principal, que serà el res-
ponsable del projecte i l’interlocutor amb l’Administració.

3. Es podran sol·licitar ajudes per a projectes que s’hagin de realitzar per
a més d’un centre o entitat, encara que hi haurà un sol investigador principal a
càrrec de tot el projecte. A més, les entitats beneficiàries en aquest cas seran
aquelles a les quals pertanyi l’investigador principal, el qual dirigirà i coordina-
rà el grup de recerca o treball.

4. Podrà presentar propostes, davant el seu organisme i com a investiga-
dors responsables de la seva execució cientificotècnica, el personal vinculat
estatutàriament o contractual amb les entitats mencionades en el punt 1 d’aquest
apartat i amb grau de doctor.

Tercer. Sol·licituds
1. Les sol·licituds i la resta de la documentació s’han de presentar per

duplicat adreçades al conseller competent en matèria de recerca, desenvolupa-
ment 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 mit-
jançant 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.

Els models i impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documenta-
ció) estaran disponibles per a cada ajuda a l’adreça d’Internet:
http://dgrdi.caib.es.

2. Cap investigador no pot estar en més d’una sol·licitud de la present con-
vocatòria, ni d’altres convocatòries d’aquesta Direcció General per a projectes
d’investigació que es publiquin en el present exercici pressupostari. En el cas
que es presenti més d’una sol·licitud, es requerirà la persona interessada perquè,
en el termini de deu dies, esmeni la falta, amb indicació que, si no ho fa, es con-
sidera que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar en
els termes que preveu l’article 42 de la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Quart. Termini de presentació i documentació de les sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies a comptar des

de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí oficial de les Illes
Balears.

2. La presentació de la sol·licitud (annex 5) suposarà l’acceptació, per part
del sol·licitant, de les prescripcions establertes en aquesta convocatòria. La
sol·licitud ha de ser acompanyada de la documentació exigida per a cada tipus
d’ajuda als respectius annexos, i de la següent documentació referida a les enti-
tats sol·licitants:

a) Document d’identificació de l’entitat sol·licitant o dels representants
legals (s’entén entitat sol·licitant aquella a la qual estigui adscrit l’investigador
responsable del projecte).

b) 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.

c) 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.

d) En el cas d’entitats no incloses en els apartats b) i c) anteriors, docu-
ment constitutiu de l’entitat i estatuts socials degudament inscrits en el registre
corresponent, o certificat d’inscripció registral dels esmentats documents, com
també l’acreditació de la representació amb què actua el signant de la sol·lici-
tud.

e) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d’incompati-
bilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent (document 1, annex 6).

f) Declaració de responsabilitat de l’entitat sol·licitant d’estar al corrent
del pagament de les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de la Seguretat Social (document 2, annex 6)

g) 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 (annex 7)

h) A més s’ha de presentar tota la informació específica per a cadascuna
de les programes detallada als corresponents annexos.

3. En el cas que la documentació presentada (indicada en aquests i
següents annexos) no sigui l’original, cal lliurar una còpia acarada.

4. En el 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 a la persona
interessada perquè en el termini de deu dies presenti els documents que falten.
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.
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Cinquè. Conceptes susceptibles d’ajuda
1. Despeses de personal, ocasionades exclusivament per la incorporació

de persones alienes a la plantilla dels organismes participants, amb dedicació
exclusiva al projecte i sota qualsevol programa d’adscripció temporal d’acord
amb la normativa del centre receptor, limitada a la durada del treball d’investi-
gació i sense que impliqui cap relació laboral posterior.

2. Despeses derivades de la utilització de serveis generals de suport a la
investigació, propis o externs de la universitat o centre on es realitzi el projecte,
com també despeses indirectes acordades per l’organisme beneficiari. Aquestes
despeses indirectes per l’organisme beneficiari no podran superar en cap cas el
15% del total subvencionat.

3. Despeses d’equips, instruments, aparells científics i resta de material
inventariable.

4. Despeses de material fungible.
5. Viatges i dietes. Aquest concepte no podrà sobrepassar el 15% del total

subvencionat, llevat que la naturalesa del viatge, explicada pel sol·licitant, jus-
tifiqui l’aprovació d’un percentatge superior.

6. Despeses generals i complementàries, justificades adequadament per a
l’execució correcta del projecte.

Sisè. Avaluació de les propostes
1. Els projectes seran sotmesos a una doble avaluació, una d’externa i una

altra d’interna.
2. Per a la avaluació externa es podrà recaptar bé l’assessorament de

l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP) o bé d’una comissió
d’experts en les matèries específiques, designats per la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Aquesta avaluació externa
es basarà en els criteris detallats com a criteris d’avaluació externa als annexos
corresponents de cada programa. Amb tots aquests elements, s’obtindrà una llis-
ta de les sol·licituds per a cadascun dels programes ordenades de major a menor.

3. A la vista dels resultats de l’esmentada avaluació, una comissió interna,
composta per experts i tècnics, ha de fer l’avaluació interna i ha d’emetre l’in-
forme que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució i
serà integrada pels membres següents:

Una presidenta, que serà la directora general d’R+D+I
Vocals,
- Secretària General de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
- El cap de servei d’Innovació
- Tres experts científics designats pel conseller d’Economia, Hisenda i

Innovació
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears
- La cap de servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que actua-

rà de secretària.

4. Els tres experts científics que designarà el conseller i formaran part de
la comissió interna, segons punt anterior, seran diferents per a cadascun dels
programes i per tant el mateix expert no podrà formar part de la comissió a més
d’un programa.

5. L’òrgan d’avaluació interna detallat al punt 3 d’aquests apartat, ha de
revisar els informes elaborats per la comissió externa, i ha de sotmetre els que
hagin obtingut una qualificació igual o superior a 5 a una nova avaluació. Els
criteris que condicionaran aquesta avaluació interna són els detallats com a tals
als annexos de cada programa. L’aplicació d’aquests criteris d’avaluació interna
donarà lloc novament a una llista per cadascun dels programes de la resolució
ordenada de major a menor puntuació.

6. La selecció final de les sol·licituds i la determinació de la quantia de les
subvencions es realitzarà començant per la sol·licitud de major puntuació de
cada programa i continuant amb la resta de sol·licituds correlativament, per
ordre de puntuació, fins a acabar el crèdit pressupostari.

7. En el cas que alguna dels programes objecte d’aquesta convocatòria
quedi totalment o parcialment vacant, la comissió d’avaluació pot proposar, a la
vista dels resultats de l’avaluació i atenent a criteris d’oportunitat de les pro-
postes, una variació en el nombre d’ajudes adscrites a cada programa.

Setè. Selecció i resolució
1. Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats, la comissió interna pot con-

siderar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte (tal com
s’especifica a l’apartat segon punt 4 de la resolució), de manera que sigui aques-
ta la part que es valori i la que s’hagi de justificar després, sempre que això no
desvirtuï la finalitat de la subvenció. En cas de finançament parcial, els interes-
sats han d’expressar, en el seu moment, la conformitat de la quantitat aprovada
i la viabilitat de la part del projecte seleccionada en aquestes condicions.

2. La reunió de la comissió interna corresponent al programa a, es durà a
terme durant l’exercici pressupostari de l’any 2006 i les reunions de la comis-
sions internes corresponents als programes b i c es realitzaran a principi de l’e-

xercici pressupostari de l’any 2007.
3. Una vegada finalitzat el procés d’avaluació, la concessió de les ajudes

s’acordarà per resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.
4. La concessió o denegació de les ajudes s’ha de notificar individualment

a les persones beneficiàries.
5. El termini de la resolució no ha de ser superior a sis mesos. Si no es

dicta la resolució en aquest termini, es consideraran desestimades les sol·lici-
tuds.

Vuitè. Pagament de les ajudes
1. Si la durada de l’ajuda és per una anualitat:
El 75% del pagament s’ha de fer anticipadament en rebre la notificació de

concessió de l’ajuda. El 25% restant es pagarà quan finalitzi, una vegada aca-
bada l’ajuda i justificada convenientment, de la forma detalla al punt novè del
present annex.

2. Si la durada de l’ajuda és per dues anualitats:
Es pagarà el 100% de l’import de la primera anualitat per anticipat en

rebre la notificació de concessió de l’ajuda i el 100% restant es farà al comen-
çament de la segona anualitat i estarà condicionat a la justificació convenient de
la primera anualitat, en el termini i forma que es detalla al punt novè del present
annex.

Les dates de començament i finalització de cadascuna de les anualitats
que comprendrà el projecte i marcarà els pagaments s’han d’especificar en la
corresponent proposta de resolució.

3. Aquests pagaments també estaran condicionats a totes les obligacions
del beneficiari de l’annex 1 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 i docu-
ments de derivats del projecte subvencionat.

Novè. Justificació de les ajudes
1. Si la durada de les ajudes és d’un any, l’investigador responsable ha de

presentar un informe final de seguiment en el termini de quinze dies des de la
data de finalització de l’ajuda, indicada en la proposta de resolució correspo-
nent.

2. Si la durada de les ajudes és de dos anys, l’investigador responsable ha
de presentar un informe de seguiment per a la primera anualitat un mes abans
que acabi, i un informe final abans de dia 1 de novembre de l’any 2008. Totes
les dates s’han de calcular segons la data d’inici del projecte indicada en la pro-
posta de resolució corresponent.

3. A tots els informes (indicats als apartats 1 i 2 del present punt) hi ha de
constar:

3.1 La conformitat del representant legal de l’organisme o l’entitat bene-
ficiària.

3.2 Compte justificatiu: relació de totes les despeses realitzades fins al
moment de presentació de l’informe i les fotocòpies confrontades de les factu-
res lliurades pels corresponents serveis de comptabilitat, que han de conservar
els originals de les factures i altres documents justificatius de les despeses. Una
vegada presentat l’informe final ha de quedar justificat en la seva totalitat la part
del projecte subvencionat.

3.3 Un resum dels resultats obtinguts i una còpia de totes les publicacions,
programes d’actes, documents de publicitat, etc., que hagin derivat del projecte
amb les imatges i obligacions que detalla el punt onzè d’aquest annex.

3.4 La certificació de la presentació dels resultats del projecte a una revis-
ta indexada als índexs de citacions (ISI Citation indexes), Science Citation
Index Expanded (SCI), per l’àrea de ciències; Social Sciences Citation Index
(SSCI), per l’àrea de ciències socials, o de l’Arts and Humanities Citation Index,
per les àrees d’art i humanitats.

4. És obligat justificar la subvenció en els termes establerts. La no justifi-
cació o la justificació insuficient durà aparellat el reintegrament de la subvenció
a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Desè. Obligacions dels beneficiaris
1. Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals derivades

de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions i, en particular, a les obliga-
cions que s’indiquen en el punt següent.

2. En particular, els beneficiaris són obligats a:
2.1 Realitzar l’activitat en el termini que indiqui la resolució. Qualsevol

canvi que s’introdueixi en les condicions de realització de l’activitat ha de ser
comunicat a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació, per a la seva autorització o denegació, si cal.

2.2 Acreditar, davant la Direcció General d’R+D+I, la realització de l’ac-
tivitat i justificar les ajudes en la forma i amb la presentació de la documentació
que es detalla al punt novè del present annex.
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2.3 Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i altres
òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subven-
cions concedides.

2.4 Presentar els resultats obtinguts a una revista indexada als índexs de
citacions ISI Citation indexes, Science Citation Index Expanded (SCI), per l’à-
rea de ciències; Social Sciences Citation Index (SSCI), per l’àrea de ciències
socials o de l’Arts and Humanities Citation Index, per les àrees d’art i humani-
tats. En aquest sentit s’ha de presentar a la Direcció General d’R+D+I, junta-
ment amb la justificació de l’ajuda, la certificació corresponent, independent-
ment del fet que els resultats siguin o no finalment publicats.

2.5 Comunicar a la Direcció General d’R+D+I l’obtenció de subvencions
o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o enti-
tat pública o privada de qualsevol nacionalitat.

2.6 Si es produeix la renúncia a l’ajuda atorgada, aquesta s’ha de presen-
tar 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.

2.7 S’ha de comunicar a la Direcció General d’R+D+I, amb una antelació
mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb
l’activitat subvencionada.

2.8 Fer constar a les memòries anuals que es redactin, així com als tre-
balls, activitats, publicacions, documents o actes públics relacionats amb la fina-
litat de la subvenció, el patrocini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i el cofinançament amb fons FEDER i més concretament la imatge corporativa
de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la imatge de la Unió Europea.
Una còpia de les publicacions s’ha de remetre a l’esmentada Direcció General.

Onzè. Seguiment i control de les actuacions
1. La direcció general d’R+D+I establirà els procediments adequats per

fer-ho i designarà, si n’és el cas, els òrgans, comissions o experts que consideri
necessàries per a realitzar les oportunes actuacions de seguiment i comprovació
de l’aplicació de l’ajuda.

2. En el seguiment, es valorarà el grau de compliment de les activitats pro-
gramades, mitjançant informes, en els termes prevists al punt novè.

3. 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 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, sense perjudici de l’aplicació del
règim sancionador previst en el títol cinquè d’aquest Decret legislatiu.

4. 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 Decret legislatiu 2/2005.

5. 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, l’aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a
aquelles per les quals fou concedida l’ajuda inicialment, o l’obtenció amb pos-
terioritat a la presentació de la sol·licitud d’altres ajudes públiques o privades
que, en el seu conjunt, superin el cost de l’activitat, 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 perce-
budes amb els interessos pertinents i l’aplicació eventual del règim sancionador
establert legalment.

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.

Dotzè. Principis que han de respectar els grups de recerca o treball
1. Els projectes han de respectar els principis fonamentals establerts en la

Declaració d’Hèlsinki (assemblea mèdica mundial), en el Conveni del Consell
d’Europa relatiu als drets humans i a la biomedicina, en la Declaració universal
de la UNESCO sobre el genoma humà i els drets humans, així com els requisits
establerts en la legislació espanyola a l’àmbit de la investigació biomèdica, la
protecció de dades i la bioètica.

2. Els projectes que impliquen la investigació en humans o la utilització
de mostres d’origen humà han de disposar de la preceptiva autorització emesa
pel comitè d’ètica que correspongui, constituït d’acord amb la normativa legal
vigent. L’autorització ha de ser expedida pel president o el secretari de l’es-
mentat comitè, i s’hi ha de fer constar la referència a l’acta de la sessió en la qual
es va prendre l’acord.

3. Els projectes que impliquin experimentació animal han d’atenir-se al
que es disposa en la normativa vigent i en particular en el Reial decret 223/1988,
sobre protecció dels animals utilitzats per a la experimentació i altres finalitats
científiques.

4. Els projectes que impliquin la utilització d’organismes modificats genè-
ticament han d’atenir-se al que es disposa en la Llei 9/2003, de 25 d’abril, sobre
la utilització confinada, alliberació voluntària i comercialització d’organismes
modificats genèticament, i en el reglament que el desplega.

Tretzè. Responsabilitats
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no és responsable de l’actua-

ció de personal investigador beneficiari de les ajudes, ni per danys i perjudicis
que puguin sobrevenir, sempre que els esmentats danys o perjudicis li siguin
imputables.

Catorzè. 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.

ANNEX 2. Programa a

Programa per al foment de grups de joves investigadors i grups emergents

Primer. Objecte i àmbit
L’objecte d’aquest programa és concedir ajudes per a la realització de pro-

jectes d’R+D+I per a joves investigadors i, per tant, donar suport a grups emer-
gents. Es dóna així l’oportunitat al personal investigador jove a liderar un pro-
jecte de recerca i consolidar el seu currículum professional. Així mateix, aquest
programa permet una competició entre tots els sol·licitats en igualtat d’oportu-
nitats, millorant el context de la seva concurrència competitiva.

Els projectes presentats en aquest programa tindran una duració màxima
de dos anys.

Segon. Naturalesa i quantia de les ajudes
1. El nombre màxim de projectes a concedir per aquesta programa serà de

deu.
2. La quantia de la subvenció per a la preparació del projecte serà com a

màxim de 20.000 euros per any i en total i com a màxim 40.000 euros per pro-
jecte i pels dos anys màxims de durada. La subvenció es correspondrà amb el
cent per cent del cost que la comissió consideri necessari per realitzar el projec-
te.

3. Les ajudes concedides en virtut d’aquesta resolució seran compatibles
amb altres aportacions, sigui quina sigui la naturalesa i l’entitat que les conce-
deixi, sempre que conjuntament no superin el cost total del projecte.

4. 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.

Tercer. Definició i requisits de grup de joves investigadors
1. S’entén per grup de joves investigadors en aquesta programa:
1.1 El liderat per un investigador que fins al moment de presentar la

sol·licitud a aquesta convocatòria no sigui investigador principal d’un projecte
en curs concedit a convocatòries finançades pel Govern de les Illes Balears.

1.2 Tant l’investigador principal com al 75% dels membres que formin
part d’aquest grup han de tenir una edat igual o menor a quaranta-dos anys, en
el moment que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i poden formar
part d’un grup competitiu (BOIB núm. 178 de 26/11/2006).

2. Els grups de recerca per als quals es presentin les sol·licituds han de
tenir un mínim de tres i un màxim de vuit membres, d’acord amb els següents
criteris:

2.1 Almanco dos dels membres han de tenir la condició de doctor i dedi-
cació completa a l’entitat sol·licitant, és a dir, n’han de ser personal vinculat
estatutàriament o contractualment. Les persones amb contractes del programa
nacional Ramon i Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada orien-
tativa mínima de dos anys es consideraran investigadors amb contactes a dedi-
cació completa. Es becaris/contractats pel grup per períodes significatius es con-
sideraran a tots els efectes membres del grup. Els tècnics de suport a la investi-
gació es consideraran membres del grup, sempre que tinguin caràcter investiga-
dor. No s’hi inclouran els investigadors sense dedicació horària real al projecte.

2.2 Els equips investigadors podran incorporar, entre els membres, perso-
nes alienes a la plantilla dels organismes participants, amb dedicació exclusiva
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al projecte i sota qualsevol programa d’adscripció temporal d’acord amb la nor-
mativa del centre receptor, limitada a la durada del treball d’investigació i sense
que impliqui cap relació laboral posterior.

Quart. Formalització de les sol·licituds
A més, de tota la documentació especificada a l’annex 1, de normes gene-

rals de procediment d’aplicació a tots els annexos d’aquesta resolució, s’hi ha
d’adjuntar per duplicat obligatòriament, la documentació específica del present
annex i que s’enumera a continuació:

a) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus
representants.

b) Resum del projecte (d’un màxim de 250 paraules)(punt 1, annex 8)
c) Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: introduc-

ció i justificació, objectius del projecte, metodologia i pla de treball (amb dia-
grama de temps previst per a la realització de les activitats programades) (punt
2, annex 8)

d) Configuració de l’equip investigador: nom i llinatges, número d’iden-
tificació fiscal, titulació, categoria professional, situació laboral, dedicació set-
manal al projecte i signatura de cadascun dels membres. Indicar el nom de l’in-
vestigador principal, que dirigirà o coordinarà l’equip i el nombre de persones
que pertanyen, si s’escau, a altre grup competitiu i indicar el nom del grup (punt
3, annex 8)

e) Currículum normalitzat de cada un dels membres de l’equip investiga-
dor, inclosos, si s’escau, els corresponents als investigadors que s’hi incorporen
segons el que estableix a l’apartat 2.2 del punt tercer del present annex.

f) Declaració jurada de l’investigador principal de que fins al moment de
presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria no sigui investigador principal
d’un projecte en curs concedit a convocatòries finançades pel Govern de les Illes
Balears (document 4, annex 6).

g) Pressupost total de l’activitat, detall d’ingressos i de despeses previstes,
antecedents i descripció de la inversió. Cal remarcar la quantitat exacta que se
sol·licita en aquesta convocatòria (punt 4, annex 8)

h) 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 (document 3, annex 6)

i) Informació addicional que, segons el parer dels sol·licitants, pugui con-
tribuir a una millor avaluació científica o econòmica de la proposta, com la pre-
sentació, si cal, d’un pla de difusió i transferència dels resultats o la participació
d’empreses en el desenvolupament del projecte (punt 5, annex 8)

Cinquè. Avaluació i selecció
1. L’avaluació externa de les propostes s’efectuarà d’acord amb els

següents criteris i de la forma que es detalla al punt sisè de l’annex 1:
a) Capacitat de l’investigador principal i de la resta dels membres l’equip

d’investigació format per a la realització de les activitats programades i relle-
vància de les contribucions recents dels components relacionades amb la temà-
tica del projecte. Currículums dels membres del grup d’investigació (3).

b) Contribucions cientificotècniques que s’esperen del projecte. Novetat i
rellevància dels objectius (4).

c) Viabilitat de la proposta. Adequació de la metodologia, disseny de la
investigació i pla de treball en relació amb els objectius del projecte (2).

d) Capacitat del conjunt de grup per dur a terme el projecte i complemen-
tarietat dels membres de l’equip participants (1).

2. L’avaluació interna de les propostes s’efectuarà d’acord amb els
següents criteris i de la forma que es detalla al punt sisè de l’annex 1:

a) Adequació de les propostes a les àrees prioritàries del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació 2005-2008 (4)

b) Adequació de la mida, composició i la dedicació exclusiva al projecte
per part de cadascun dels membres de l’equip i especialment la dels investiga-
dors principals(2).

c) Adequació del pressupost a les activitats previstes (2).
d) L’existència d’un pla adequat i suficient de difusió i transferència dels

resultats del projecte (1).
e) Participació de les empreses, a través de demostracions d’interès i/o de

la seva participació activa en el desenvolupament dels projectes, aportant finan-
çament, personal, serveis, etc. (1).

ANNEX 3. Programa b

Programa per al foment de la investigació de qualitat en ciències socials i
humanitats

Primer. Objecte i àmbit
L’objecte d’aquest programa és incentivar els grups de recerca perquè

duguin a terme projectes d’investigació en ciències socials i humanitats. Amb
això es pretén aconseguir augmentant el coneixement científic i la millora de la

realitat social, econòmica i cultural de les Illes Balears.
Els projectes presentats en aquest programa tindran una duració màxima

de dos anys.

Segon. Naturalesa i quantia de les ajudes
1. El nombre màxim de projectes a concedir per aquesta programa serà de

quatre.
2. La quantia de la subvenció per a la preparació del projecte serà com a

màxim de 15.000 euros per any i en total i com a màxim 30.000 euros per pro-
jecte i pels dos anys màxims de durada. En aquests import màxim s’inclouen les
despeses de funcionament de les entitats beneficiaries necessàries per a la pre-
paració del projecte. La subvenció es correspondrà amb el cent per cent del cost
que la comissió consideri necessari per realitzar el projecte.

3. Les ajudes concedides seran compatibles amb altres ajudes o subven-
cions, sempre que conjuntament no superin el cost total del projecte. El sol·lici-
tant ha de declarar les ajudes que hagi obtingut o sol·licitat per al mateix pro-
jecte, tant en iniciar-se el projecte com en qualsevol moment posterior.

4. Segons l’objecte d’aquest programa les ajudes subvencionaran projec-
tes d’investigació de l’àrea de ciències socials i humanitats.

Tercer. Definició i requisits de grup de recerca
1. S’entén per grup de recerca, susceptible de participar en aquesta pro-

grama:
1.1 El liderat per un investigador que fins al moment de presentar la

sol·licitud a aquesta convocatòria no sigui investigador principal d’un projecte
en curs concedit a convocatòries finançades pel Govern de les Illes Balears, pel
pla nacional ni pel programa marc europeu.

1.2 Tant l’investigador principal com la resta dels membres que formin
part d’aquest grup poden formar part d’un grup competitiu (BOIB núm. 178 de
26/11/2006).

2. Els grups de recerca per als quals es presentin les sol·licituds han de
tenir un mínim de tres i un màxim de vuit membres, d’acord amb els següents
criteris:

2.1 Almanco dos dels membres han de tenir la condició de doctor i dedi-
cació completa a l’entitat sol·licitant, és a dir, n’han de ser personal vinculat
estatutàriament o contractualment. Les persones amb contractes Ramon i Cajal
o altres contractes postdoctorals amb una durada orientativa mínima de dos anys
es consideraran investigadors amb contactes a dedicació completa. Es beca-
ris/contractats pel grup per períodes significatius es consideraran a tots els efec-
tes membres del grup. Els tècnics de suport a la investigació es consideraran
membres del grup, sempre que tinguin caràcter investigador. No s’hi inclouran
els investigadors sense dedicació horària real al projecte.

2.2 Els equips investigadors podran incorporar, entre els seus membres,
persones alienes a la plantilla dels organismes participants, amb dedicació
exclusiva al projecte i sota qualsevol programa d’adscripció temporal d’acord
amb la normativa del centre receptor, limitada a la durada del treball d’investi-
gació i sense que impliqui cap relació laboral posterior.

Quart. Aspectes preferents
De conformitat amb la finalitat d’aquestes ajudes, seran aspectes prefe-

rents i, per tant, seran considerants criteris d’oportunitat a l’avaluació interna:
- Els grups de recerca que comptin entre els seus membres amb personal

investigador estranger, així mateix s’avaluarà la qualitat de la trajectòria profes-
sional d’aquest personal estranger.

- Que al pla de treball del projecte s’inclogui col·laborar en el desenvolu-
pament del projecte amb altres grups d’investigació, així com dur a terme part
del projecte a l’estranger.

Cinquè. Formalització de les sol·licituds
A més de tota la documentació especificada a l’annex 1, de normes gene-

rals de procediment d’aplicació a tots els annexos de la present resolució, s’hi
ha d’adjuntar per duplicat, obligatòriament, la documentació específica del pre-
sent annex i que s’enumera a continuació:

a) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus
representants.

b) Resum del projecte (d’un màxim de 250 paraules)(punt 1, annex 8)
c) Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: introduc-

ció i justificació, objectius del projecte, metodologia i pla de treball (amb dia-
grama de temps previst per a la realització de les activitats programades) (punt
2, annex 8)

En el cas de plantejar el desenvolupament de part del projecte a l’estran-
ger i perquè es valori com a aspecte preferent, s’ha de presentar la carta del cen-
tre o grup d’acollida, en què consti que s’accepta la persona sol·licitant, la dura-
da de l’estada i el pla de treball.

d) Configuració de l’equip investigador: nom i llinatges, número d’iden-
tificació fiscal, titulació, categoria professional, situació laboral, dedicació set-
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manal al projecte i signatura de cadascun dels membres. Indicar el nom de l’in-
vestigador principal, que dirigirà o coordinarà l’equip i el nombre de persones
que pertanyen, si s’escau, a un grup competitiu i indicar el nom del grup com-
petitiu (punt 3, annex 8)

Així mateix, cal indicar, perquè es valori com a aspecte preferent, si forma
part del grup qualque investigador estranger i presentar la documentació neces-
sària perquè se n’avaluï la trajectòria professional.

e) Currículum normalitzat de cada un dels membres de l’equip investiga-
dor, inclosos, si s’escau, els corresponents als investigadors que s’hi incorporen
segons el que estableix a l’apartat 2.2 del punt tercer del present annex.

f) Declaració jurada de l’investigador principal de que fins al moment de
presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria no sigui investigador principal
d’un projecte en curs concedit a convocatòries finançades pel Govern de les Illes
Balears, pel pla nacional ni pel programa marc europeu (document 5, annex 6)

g) Pressupost total de l’activitat, detall d’ingressos i de despeses previstes,
antecedents i descripció de la inversió. Cal remarcar la quantitat exacta que se
sol·licita en aquesta convocatòria (punt 4, annex 8)

h) 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 (document 3, annex 6)

i) Informació addicional que, segons el parer dels sol·licitants, pugui con-
tribuir a una millor avaluació científica o econòmica de la proposta, com la pre-
sentació, si cal, d’un pla de difusió i transferència dels resultats o la participació
d’empreses en el desenvolupament del projecte (punt 5, annex 8)

Sisè. Avaluació i selecció
L’avaluació de les propostes s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
1. L’avaluació externa de les propostes s’efectuarà d’acord amb els

següents criteris i de la forma que es detalla al punt sisè de l’annex 1:
a) Capacitat de l’investigador principal i de la resta dels membres l’equip

d’investigació format per a la realització de les activitats programades i relle-
vància de les contribucions recents dels components relacionades amb la temà-
tica del projecte. Currículums dels membres del grup d’investigació (3).

b) Contribucions cientificotècniques que s’esperen del projecte. Novetat i
rellevància dels objectius (4).

c) Viabilitat de la proposta. Adequació de la metodologia, disseny de la
investigació i pla de treball en relació amb els objectius del projecte (2).

d) Capacitat del conjunt de grup per dur a terme el projecte i complemen-
tarietat dels membres de l’equip participants (1).

2. L’avaluació interna de les propostes s’ha d’efectuar d’acord amb els
següents criteris i de la forma que es detalla al punt sisè de l’annex 1:

a) Interès social o econòmic dels objectius del projecte per a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (2)

b) Adequació de la mida, composició i la dedicació exclusiva al projecte
per part de cadascun dels membres de l’equip i especialment la dels investiga-
dors principals (2).

c) Adequació del pressupost a les activitats previstes (1).
d) Internacionalització de l’activitat investigadora:
- Participació en la composició de l’equip de personal estranger, es valo-

rarà així mateix la seva contribució al projecte i trajectòria professional (1,5)
- Col·laboració en el desenvolupament del projecte amb altres grups d’in-

vestigació internacionals, així com dur a terme part del projecte a l’estranger
(1,5)

f) L’existència d’un pla adequat i suficient de difusió i transferència dels
resultats del projecte (1).

g) Participació de les empreses, a través de demostracions d’interès i/o de
la seva participació activa en el desenvolupament dels projectes, aportant finan-
çament, personal, serveis, etc. (1).

ANNEX 4. Programa c

Programa per al foment de la investigació interinstitucional

Primer. Objecte i àmbit
L’objecte d’aquests projectes és el foment de la investigació de caràcter

interinstitucional que sigui capaç de mobilitzar el coneixement complementari
de diversos camps científics a favor de la solució de problemes que presenta la
societat de les Illes Balears.

Aquesta intenció es materialitzarà impulsant la col·laboració de distints
grups competitius i establint un únic grup de treball en un projecte amb interès
i rellevància per a les Illes Balears.

Els projectes presentats en aquesta convocatòria tindran una duració
màxima de dos anys.

Segon. Definició i requisits dels grups de treball en investigació interins-
titucional

1. S’entén per grups de treball en investigació interinstitucional i, per tant,
poden presentar-se a aquesta programa:

1.1 Els grups formats per un mínim de dos grups competitius distints i a
més associats a institucions amb distinta identificació fiscal.

1.2 Els grups competitius que col·laborin en aquest programa no tenen
perquè fer-ho amb la totalitat dels seus membres, n’hi ha prou amb una partici-
pació del 60% de la totalitat dels membres del grup competitiu detallats a la
resolució de concessió d’ajudes de la convocatòria del conseller d’Economia,
Hisenda i innovació de dia 22 de novembre de 2005, per la qual es convoquen
ajudes per donar suport a grups d’investigació competitius (BOIB núm. 178 de
26/11/2005).

1.3 El nombre màxim de persones que podran incorporar-se al grup de tre-
ball i que no formin part de cap grup competitiu és de dos.

1.4 A aquests projectes podran vincular-se empreses, interessades pels
resultats, sense que aquesta participació suposi cap tipus d’ajuda directa a
aquestes empreses a càrrec d’aquesta convocatòria.

2. Aquest grup de treball ha de tenir un mínim de cinc membres, d’acord
amb els següents criteris:

2.1 Almanco un dels membres de cadascun dels grups competitius parti-
cipants ha de ser doctor i tenir dedicació completa a les corresponents entitats
participants, és a dir, n’han de ser personal vinculat estatutàriament o contrac-
tualment a la mateixa. Les persones amb contractes del programa Ramon i Cajal
o altres contractes postdoctorals amb una durada orientativa mínima de dos anys
es consideraran investigadors amb contractes a dedicació completa. Es beca-
ris/contractats pel grup per períodes significatius es consideraran a tots els efec-
tes membres del grup. Els tècnics de suport a la investigació es consideraran
membres del grup, sempre que tinguin caràcter investigador. No s’hi inclouran
els investigadors sense dedicació horària real al projecte.

2.2 Els equips investigadors podran incorporar, entre els seus membres,
persones alienes a la plantilla dels organismes participants, amb dedicació
exclusiva al projecte i sota qualsevol programa d’adscripció temporal d’acord
amb la normativa del centre receptor, limitada a la durada del treball d’investi-
gació i sense que impliqui cap relació laboral posterior.

2.3 Tan sol hi podrà haver un investigador responsable del projecte i coor-
dinador de tots els grups participants.

Tercer. Naturalesa i quantia de les ajudes
1. El nombre màxim de projectes a concedir per aquest programa serà de

quatre.
2. La quantia de la subvenció per a la preparació del projecte serà com a

màxim de 60.000 euros per any i en total i com a màxim 120.000 euros per pro-
jecte i pels dos anys màxims de durada. La subvenció es correspondrà amb el
cent per cent del cost que la comissió consideri necessari per realitzar el projec-
te.

3. Les ajudes concedides en virtut d’aquesta resolució seran compatibles
amb altres aportacions, sigui quina sigui la naturalesa i l’entitat que les conce-
deixi, sempre que conjuntament no superin el cost total del projecte.

4. Les ajudes concedides a l’empara d’aquesta Resolució s’han de lliurar
a favor de l’entitat a la qual estigui adscrit l’investigador sol·licitant responsa-
ble i coordinador del projecte.

5. 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.

Quart. Formalització de les sol·licituds
A més de tota la documentació especificada a l’annex 1, de normes gene-

rals de procediment d’aplicació a tots els annexos de la present resolució, s’hi
ha d’adjuntar per duplicat, obligatòriament, la documentació específica del pre-
sent annex i que s’enumera a continuació:

a) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) de l’investigador responsable
i coordinador de la sol·licitud.

b) Motivació de necessitat de col·laboració i de la complementarietat en
la matèria del projecte entre els grups que participen amb la conformitat de tots
els grups que consten a la sol·licitud.

c) Resum del projecte de col·laboració (d’un màxim de 250 paraules)
(punt 1, annex 8)

d) Memòria descriptiva del projecte de col·laboració amb els apartats
següents: introducció, objectius del projecte, metodologia i pla de treball (amb
diagrama de temps previst per a la realització de les activitats programades)
(punt 2, annex 8)

e) Configuració de l’equip de treball. S’especificarà el nom i percentatge
de la totalitat de membres dels grups competitius que participen. Es detallarà de
cada grup: nom i llinatges, número d’identificació fiscal, titulació, categoria
professional, situació laboral, dedicació setmanal al projecte i signatura de
cadascun dels membres. Cal indicar el nom de l’investigador principal, que diri-
girà o coordinarà l’equip de treball ( punt 3, annex 8)
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f) Historials actualitzats dels grups competitius que participen en la formació de l’equip de treball.
g) Currículum normalitzat de cada un dels membres de l’equip de treball, inclosos, si s’escau, els corresponents als investigadors que s’hi incorporen segons

el que estableix a l’apartat 2.2 del punt segon del present annex.
h) Pressupost total de l’activitat, detall d’ingressos i de despeses previstes, antecedents i descripció de la inversió. Cal remarcar la quantitat exacta que se

sol·licita en aquesta convocatòria (punt 4, annex 8)
i) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada relacio-

nades amb la sol·licitud presentada (document 3, annex 6).
j) Informació addicional que, segons el parer dels sol·licitants, pugui contribuir a una millor avaluació científica o econòmica de la proposta, com la presen-

tació, si cal, d’un pla de difusió i transferència dels resultats o la participació d’empreses en el desenvolupament del projecte (punt 5, annex 8).

Cinquè. Avaluació i selecció
1. L’avaluació externa de les propostes s’ha d’efectuar d’acord amb els següents criteris i de la forma que es detalla al punt sisè de l’annex 1:
a) Capacitat de l’investigador principal i de la resta dels membres l’equip d’investigació format per a la realització de les activitats programades i rellevàn-

cia de les contribucions recents dels components relacionades amb la temàtica del projecte (publicacions, patents, etc.). Currículums dels membres dels grups d’in-
vestigació (3).

b) Contribucions cientificotècniques que s’esperen del projecte (inclosa la transferència de tecnologia). Novetat i rellevància dels objectius (3).
c) Viabilitat de la proposta. Adequació de la metodologia, disseny de la investigació i pla de treball en relació amb els objectius del projecte (2).
d) Capacitat de l’equip de treball per dur a terme el projecte, historials i complementarietat dels grups d’investigació participants. Així mateix, es tindrà en

compte la valoració obtinguda a la convocatòria dels grups competitius participants (Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i innovació de dia 22 de novem-
bre de 2005, per la qual es convoquen ajudes per donar suport a grups d’investigació competitius (BOIB núm. 178 de 26/11/2006) (2).

2. L’avaluació interna de les propostes s’ha d’efectuar d’acord amb els següents criteris i de la forma que es detalla al punt sisè de l’annex 1:
a) Adequació de les propostes a les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008 (4).
b) Adequació de la mida, composició i la dedicació exclusiva al projecte per part de cadascun dels membres de l’equip i especialment la de l’investigador

principal (2).
c) Adequació del pressupost a les activitats previstes (2).
d) L’existència d’un pla adequat i suficient de difusió i transferència dels resultats del projecte (1).
e) Participació de les empreses, a través de demostracions d’interès i/o de la seva participació activa en el desenvolupament dels projectes, aportant finança-

ment, personal, serveis, etc. (1).

ANNEX 6

Document 1. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE NO INCÓRRER EN CAP CAUSA D’INCOMPATIBILITAT PER REBRE SUBVENCIONS
SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT
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MODEL DE DECLARACIÓ
, amb el 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 tengui els efectes que corresponguin, sign aquesta declaració.

Palma,                                 de 2006

ANNEX 6 (continuació)

Document 2. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT D’ESTAR AL
CORRENT DEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I DE LA SEGU-
RETAT SOCIAL

MODEL DE DECLARACIÓ
, amb el 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 tengui els efectes que corresponguin, sign aquesta declaració.

Palma,                                           de 2006

ANNEX 6 (continuació)

Document 3. DECLARACIÓ D’AJUDES OBTINGUDES I/O
SOL·LICITADES EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE LA SOL·LICITUD

MODEL DE DECLARACIÓ
, amb el DNI                       i amb domicili a   

, he presentat com a investigador responsable una sol·lici-
tud d’ajuda per al projecte titulat,

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 projecte
objecte d’aquesta sol·licitud.

No
Sí

La relació d’ajudes és:
I perquè consti, i tengui els efectes que corresponguin, sign aquesta declaració.

Palma,                                             de 2006

ANNEX 6 (continuació)

Document 4. DECLARACIÓ DE NO SER INVESTIGADOR PRINCI-
PAL D’UN PROJECTE EN CURS (programa a)

MODEL DE DECLARACIÓ

, amb el DNI                   i amb domicili a       
, he presentat com a investigador responsable una sol·lici-

tud d’ajuda per al projecte titulat,

DECLAR
Que fins al moment de presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria no som
investigador principal d’un projecte en curs que hagi rebut finançament en con-
vocatòries del Govern de les Illes Balears.
I perquè consti, i tengui els efectes que corresponguin, sign aquesta declaració.

Palma,                                            de 2006

ANNEX 6 (continuació)

Document 5. DECLARACIÓ DE NO SER INVESTIGADOR PRINCI-
PAL D’UN PROJECTE EN CURS (programa b)

MODEL DE DECLARACIÓ
, amb el DNI                    i amb domicili a       

, he presentat com a investigador responsable una sol·lici-
tud d’ajuda per al projecte titulat.

DECLAR
Que fins al moment de presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria no som
investigador principal d’un projecte en curs que hagi rebut finançament en con-
vocatòries del Govern de les Illes Balears, el pla nacional ni el programa marc
europeu.
I perquè consti, i tengui els efectes que corresponguin, sign aquesta declaració.

Palma,                                           de 2006
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18403

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 d’octubre de
2006, per la qual es nomena nou membre, suplent, del Consell
Escolar de les Illes Balears

Atesos els escrits rebuts de la Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears (CC.OO.), en relació a la proposta de nomenament
de nou membre suplent al Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès la proposta de nomenament del representant suplent que fa el presi-
dent del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 3 d’octubre de 2006, d’acord
amb el que estableix l’article 9.2 de la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears, Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre pel qual refon la Llei de
Consells Escolars, i l’article 17.o) del Reglament d’organització i funcionament
del Consell Escolar de les Illes Balears dicto la següent

Ordre

1. Es nomena membre suplent del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:

Suplent
- Raimon Bono i Iranzo (CC.OO.)

2. La duració del seu nomenament serà el mateix de la seva titular corres-
ponent.

Aquesta Ordre s’ha de publicar en el BOIB.

Conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual

Palma, 4 d’octubre de 2006

— o —
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