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

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
Num. 15919

Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 24 de juny de 2009 de suspensió de concessió de noves ajudes per dur a terme accions
especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, d’acord amb la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació de 15 d’octubre de 2008 

Fets

1. El 25 d’octubre de 2008 es va publicar la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 15 d’octubre de 2008, per la qual s’ofereixen aju-
des per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 151, de 25 d’octubre de 2008).

2. El punt 9 de la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució esmentada preveu, en aplicació de l’article 17.3 del Text refós de la Llei de subvencions
aprovada mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que les sol·licituds presentades es poden resoldre individualment, sempre que la Comissió
Avaluadora les hagi seleccionat i avaluat. Aquesta Comissió es reuneix aproximadament cada dos mesos i fa l’avaluació de les sol·licituds rebudes fins al moment. 

3. El 23 de juny va tenir lloc la darrera reunió de la Comissió Avaluadora que preveu el punt 9 de la convocatòria, en el transcurs de la qual es varen exami-
nar les darreres sol·licituds i es va informar favorablement sobre la concessió de divuit accions especials i es va exhaurir el crèdit pressupostari assignat a la con-
vocatòria. 

4. El punt 10.4 de la convocatòria estableix que si s’exhaureixen els crèdits que s’hi destinen abans d’acabar el termini de presentació, que en aquest cas esta-
va fixat fins al 15 d’octubre de 2009, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, llevat que es faci una ampliació i modificació del crèdit destinat.

5. Atès que en la reunió de dia 23 de juny es varen exhaurir els crèdits destinats a la convocatòria, i que no es preveu cap ampliació ni modificació dels crè-
dits destinats a les ajudes, i que el termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes acabava el 15 d’octubre de 2009, en aplicació del punt 10.4 de la con-
vocatòria s’ha de suspendre el procediment per a la concessió de noves ajudes, sense perjudici de les resolucions de concessió de les sol·licituds avaluades a la
Comissió d’Avaluació que va tenir lloc el 23 de juny de 2009.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 27 de març de 2004).

3. La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecnològic.
4. La resta de normativa economicoadministrativa, de caràcter estatal o autonòmic, que sigui aplicable.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Suspendre el procediment per a la concessió de noves ajudes per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, d’a-
cord amb la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 15 d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 151, de 25 de octubre
2008).

2. Disposar que aquesta Resolució desplegarà efectes retroactius des del dia 24 de juny de 2009, d’acord amb l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós 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 d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 24 de juny de 2009

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

— o —

Num. 16002
Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2009 pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria de Presidència per al
període 2009-2011

El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, en la sessió de dia 10 de juliol de 2009, adoptà, entre d’altres, l’Acord
següent:

“Primer. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria de Presidència, contingut en l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de 23 de gener
de 2009, el qual passa a tenir una nova redacció en els termes establerts en l’annex que s’adjunta a aquest Acord.

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

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Palma, 10 de juliol de 2009
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