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l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
Palma, 4 de setembre de 2006

—o—
Num. 20546
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 9 de
novembre de 2006, per la qual s’ofereixen ajuts per a contractació de personal tècnic de suport a la investigació dins de l’àmbit
de les Illes Balears
La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecnològic, assenyala com a objecte el foment de la investigació científica, la innovació tecnològica, la normalització i homologació necessàries per augmentar el
coneixement científic i per accelerar la seva integració dins del mercat europeu
i la seva presència efectiva dins dels mercats internacionals, i preveu, en l’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 consolidació de polítiques que permetin millorar l’eficiència de les actuacions.
Els objectius particulars del Pla són reforçar les capacitats i eficiència del
sistema d’innovació de les Illes Balears, fomentar la investigació científica i tecnològica amb especial èmfasi en àrees temàtiques d’interès estratègic per a les
Illes, promoure la innovació a les empreses de les Illes Balears, enfortir el capital social, reforçar la relació entre els agents del sistema i fomentar la cultura
científica i l’interès social per la ciència, la tecnologia i la innovació.
Els recursos humans són el factor limitant més important per a la creació,
l’absorció i la transformació del coneixement. Per aquest motiu un dels programes que articulen el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears és
el programa de potenciació del recursos humans. La incorporació de personal
tècnic de suport al sistema d’innovació, objecte d’aquesta convocatòria, és una
mesura de foment de la investigació científica i tecnològica per enfortir la capacitat investigadora dels grups d’R+D, tant dins del sector públic com del privat
i millorar la capacitat tecnològica de les empreses mitjançant la formació i adaptació de personal qualificat per a la seva incorporació al sistema d’innovació.
Aquest Programa es troba també al Pla Nacional de Recerca Científica,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica (R+D+I), a l’empara del qual el
Ministeri de Ciència i Tecnologia i el Ministeri de Sanitat i Consum varen fer
públiques unes convocatòries d’ajuts per a la contractació de personal tècnic de
suport (Ordre CET/1370/2003 i Resolució de 23 de juny de 2005, BOE de 8 de
juliol de 2005), el cofinançament de les quals és objecte d’una de les modalitats
d’ajut d’aquesta convocatòria.
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Primer. Convocatòria
1. S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts en règim de publicitat i objectivitat per a la contractació de personal tècnic de suport dins del programa de potenciació de recursos humans del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears (2005-2008) per incorporar-se a grups d’R+D que
duguin a terme les seves investigacions dins de l’àmbit de les Illes Balears.
2. Amb aquesta convocatòria es pretén fomentar la recerca científica i tecnològica dins d’àrees que serveixen per satisfer les necessitats socials i productives de les Illes Balears, formar el personal tècnic de suport de manera que la
formació rebuda durant el període de gaudi de la subvenció els pugui ajudar a
integrar-se dins el sistema productiu i potenciar la cooperació empresarial amb
els centres de recerca i/o tecnològics ubicats a les Illes Balears.
3. Es prioritzarà la incorporació de tècnics de suport en grups de recerca
la temàtica de treball dels quals estigui inclosa dins de les àrees prioritàries del
Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008: ciències de la salut, medi
ambient i turisme.
Segon. Objecte
S’ofereixen ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport per a
la seva incorporació a grups de recerca de centre o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.
Tercer. Modalitats
1. Modalitat 1. Cofinançament dels contractes de personal tècnic de suport
realitzats a l’empara de la resolució de la convocatòria d’ajuts del Ministeri
d’Educació i Ciència (Ordre CTE/1370/2003, de 23 de maig) i de la resolució
de la convocatòria d’ajuts de l’Institut de Salut Carles III (Resolució de 23 de
juny de 2005, BOE de 8 de juliol de 2005). Màxim 4 ajuts.
2. Modalitat 2. Ajuts per a la contractació de personal tècnic per incorporar a grups de recerca adscrits a centres públics o privats d’R+D i a entitats privades sense finalitat de lucre que duguin a terme activitats d’R+D i que estiguin
ubicades a les Illes Balears. Màxim 10 ajuts.
3. Modalitat 3. Ajuts per a la contractació de personal tècnic per a la incorporació a empreses i/o centres tecnològics ubicats a les Illes Balears mitjançant
la formalització d’un contracte de treball per al desenvolupament d’activitats de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació segons la titulació ostentada
certificada l’esmentada incorporació en exclusiva a aquestes activitats d’R+D+I
pel seu responsable investigador. Màxim 5 ajuts.
4. Modalitat 4. Ajuts per a la contractació de tècnics d’infraestructures
cientificotecnològiques. Ajuts per a la contractació de personal tècnic destinat al
maneig d’equips, instal·lacions i altres d’infraestructures d’R+D+I. Dins d’aquesta modalitat es donarà prioritat a la incorporació de tècnics als serveis de
dimensió mitjana i gran i de caràcter centralitzat, que prestin serveis tant a usuaris interns com externs dels centres d’R+D. No es podran sol·licitar tècnics per
a les tècniques experimentals pròpies dels grups d’investigació que només serveixin als interessos d’aquests. Màxim 1 ajut.
Quart. Beneficiaris

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 tecnològic.

1. Podran ser sol·licitants i beneficiaris dels ajuts prevists en aquesta resolució les persones físiques i jurídiques privades o públiques, incloent-hi les universitats, centres d’investigació, centres tecnològics i altres centres públics que
realitzin l’activitat o l’objecte que fonamenti aquesta subvenció.
Podrà presentar propostes, davant el seu organisme i com a investigadors
responsables de la seva execució cientificotècnica, el personal vinculat estatutàriament o contractual a les entitats mencionades al punt anterior.
2. Per optar a aquests ajuts són necessaris els requisits següents:

El dia 28 de desembre de 2005 el Consell de Govern va aprovar el pla
estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2006, entre les quals es troben els ajuts per a la contractació de personal
tècnic, objecte d’aquesta convocatòria.
A l’empara d’aquestes disposicions, i considerant la disponibilitat pressupostària per al 2006,
Resolc

a) Modalitat 1
Haver aconseguit finançament per a la contractació d’un tècnic en la convocatòria de concessió d’ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport
del Pla Nacional d’R+D+I (Ordre CTE/1370/2003, de 23 de maig, i Resolució
de 23 de juny de 2005, BOE de 8 de juliol de 2005).
b) Modalitat 2
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1) Haver aconseguit un ajut en la convocatòria d’ajuts per donar suport a
grups d’investigació competitius (BOIB núm. 178 26/11/2005), i
2) Tenir un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic (que no ha
de tenir personal tècnic de suport associat) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. El finançament obtingut ha de tenir com a mínim una durada de 2 anys a partir de la data d’incorporació del tècnic.
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3. Els ajuts als quals es refereix aquesta convocatòria suposaran com a
màxim el 45% del cost de contractació del tècnic pels ajuts de la modalitat 1,
com a màxim el 75% per als de les modalitats 2 i 4 i del 50% per als de la modalitat 3.
4. Els tècnics que es contractin mitjançant els ajuts prevists en aquesta
convocatòria han d’estar en possessió d’un títol de formació professional de
segon cicle (FP2), diplomat universitari, llicenciat, enginyer o arquitecte per una
escola tècnica superior.

c) Modalitat 3
Tenir un projecte d’investigació tècnica o d’innovació subvencionat per
un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva
(PROFIT, IBEROEKA, EUREKA, programa Marc Europeu o similar) o compleixi amb els requisits de la norma UNE 166.001.

5. En cas que el tècnic causi baixa una vegada incorporat al seu lloc de
feina, i sempre que el temps que resti per a la finalització del període pel qual
es va concedir l’ajut sigui com a mínim d’un any, el centre d’R+D pot contractar un altre tècnic per la resta del període. En qualsevol cas, s’ha de respectar el
que es va indicar a la sol·licitud, la resolució de concessió i l’apartat dotzè d’aquesta resolució.

d) Modalitat 4
Justificar la necessitat de la incorporació del tècnic en la infraestructura
cientificotecnològica.

Cinquè. Import màxim
1. L’import global màxim dels ajuts serà de 408.000,00 euros (quatrecents vuit mil euros) i té caràcter pluriennal. Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària, l’assignació és vinculant per l’import
total i no per cada partida.
La distribució màxima de les anualitats és la següent:
- Any 2007. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
153.000,00 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:
- 91.800,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 o equivalent corresponent a 2007
- 30.600,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 o equivalent corresponent a 2007
- 10.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 o equivalent corresponent a 2007
- 10.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 o equivalent corresponent a 2007
- 10.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 o equivalent corresponent a 2007
- Any 2008. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
204.000,00 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:
- 91.800,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44113 o equivalent corresponent a 2008
- 30.600,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 44423 o equivalent corresponent a 2008
- 10.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 42001 o equivalent corresponent a 2008
- 10.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 40100 o equivalent corresponent a 2008
- 10.200,00 euros amb càrrec a la partida 14901 541A01 48000 o equivalent corresponent a 2008
- 51.000,00 euros amb càrrec a la partida 14901 542A01 47000 o equivalent corresponent a 2008
- Any 2009. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
51.000,00 euros amb la distribució següent i amb càrrec a la partida pressupostària que s’indica a continuació:
- 51.000,00 euros amb càrrec a la partida 14901 542A01 47000 o equivalent corresponent a 2009.
Sisè. Naturalesa, durada i quantia dels ajuts
1. La dotació total màxima de cadascun dels ajuts serà de 10.200,00 euros
anuals i inclou les despeses en concepte de sou i assegurances.
2. La durada de l’ajut serà de dos anys.

6. Els tècnics que es contractin mitjançant els ajuts prevists en aquesta
convocatòria no poden rebre un altre ajut dels establerts en aquesta convocatòria per a la seva contractació pel mateix centre d’R+D.
7. El cofinançament dels ajuts serà responsabilitat de les institucions
beneficiàries que han de declarar que tenen capacitat suficient per cofinançar els
ajuts que rebin amb càrrec a aquesta convocatòria.
8. Els ajuts concedits són compatibles amb altres ajuts i subvencions,
independentment de la seva naturalesa i de l’entitat que els concedeixi, sempre
que conjuntament no superin el cost total de l’acció i que no provinguin de la
mateixa Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Els sol·licitants han de
declarar els ajuts que hagin obtingut o sol·licitat pels contractes pel quals se
sol·licita finançament, tant en el moment de presentació de la sol·licitud com en
qualsevol altre moment posterior en què aquesta circumstància tingui lloc. En
qualsevol cas, l’obtenció d’ajuts corresponents a les modalitat 2, 3 i 4 d’aquesta convocatòria és incompatible amb l’obtenció per a la mateixa actuació d’altres ajuts finançats amb Fons Social Europeu.
9. Aquest és un expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2007, Decret 75/2004 segons Resolució del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació de data 13 de setembre de 2004.
10. Segons l’article 43 del Decret 75/2004, la concessió estarà supeditada a condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de l’obligació en els pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponents a l’exercici del 2007.
Setè. Forma de pagament
1. Segons estableix l’article 37.b) del text refós de la Llei de subvencions
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, mitjançant aquesta
mateixa Resolució s’autoritza el pagament anticipat dels ajuts que es convoquen, per raons d’interès públic i a instància motivada de la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
2. En el cas d’entitats públiques i entitats privades sense finalitat de lucre
el pagament de la primera anualitat s’ha de tramitar amb motiu de la resolució
de la concessió i de la posterior acceptació del grup d’investigació o de l’entitat
sol·licitant de la subvenció. El pagament de les anualitats següents està condicionat a la presentació del corresponent informe de seguiment del període finalitzat i dels justificants econòmics de la correcta aplicació dels fons atorgats que
fan referència a la primera anualitat.
3. En el cas d’entitats privades amb finalitat de lucre es farà el pagament
de l’import total de cada anualitat una vegada acabada i justificada convenientment cada anualitat objecte de la subvenció.
4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 25.3 del Decret 75/2004, s’eximeix el beneficiari de presentar aval bancari.
5. Atès que la contractació i formació de personal tècnic de suport es
troba dins dels objectius de l’eix 5 del Fons Social Europeu (FSE), els ajuts
corresponents a les modalitats 2 i 3 que es regulen i convoquen mitjançant
aquesta resolució es podran cofinançar amb el Fons Europeu Social Europeu
(FEDER). Aquest fons ja està distribuït en les partides que s’indiquen a l’apartat cinquè i per tant els ajuts d’aquesta convocatòria poden ser prevists a efectes
de justificació del l’esmentat fons FSE.
Vuitè. Renúncies
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En el cas de produir-se la renúncia de l’ajut atorgat, aquesta s’ha de presentar per escrit a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic
i Innovació. Si la renúncia és posterior al pagament de l’ajut, 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 reintegrament a la Direcció General d’R+D+I.
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2. D’acord amb la naturalesa de la sol·licitud, es pot fer una avaluació
externa a través d’un organisme o d’un sistema avaluador independent de tipus
científic o tecnològic.
3. L’avaluació cientificotècnica per a la selecció de propostes, s’ha de
basar en els següents criteris, que es valoraran de la manera que s’indica:

Novè. Documentació, formalització de la sol·licitud i termini
Modalitat 1
1. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí oficial
de les Illes Balears.
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’adreça http://dgrdi.caib.es.
3. Les sol·licituds d’ajuts, 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, CP
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, ordenada i identificada amb les
lletres que s’indiquen:
a) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus
representants.
b) En cas d’administracions territorials, certificació emesa per l’òrgan
competent que acrediti la representació amb què actua el signant de la sol·licitud.
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 ha prou amb una
manifestació en aquest sentit.
d) En el cas de persones jurídiques no incloses en els apartats b) i c) anteriors, document 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·licitud.
e) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.
f) Declaració de responsabilitat del 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.
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 ha prou
amb una manifestació en aquest sentit.

a) Qualitat del projecte de recerca o tecnològic al qual s’adscriu el tècnic
contractat amb el suport d’aquesta convocatòria (màxim 10 punts).
b) Ser un grup d’investigació competitiu d’acord amb l’avaluació de la
convocatòria de 22 de novembre de 2005 (màxim 10 punts).
c) Definició del perfil del tècnic a contractar i caràcter cientificotècnic de
les tasques assignades (màxim 10 punts).
d) Impacte dins de l’increment i millora de la investigació que duu a terme
la institució sol·licitant (màxim 10 punts).
e) Temàtica de treball del grup receptor inclosa dins de les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008: ciències de la salut,
medi ambient i turisme (màxim 2 punts).
Modalitat 2
a) Qualitat del projecte de recerca o tecnològic al qual s’adscriu el tècnic
contractat amb el suport d’aquesta convocatòria (màxim 10 punts).
b) Definició del perfil del tècnic a contractar i caràcter cientificotècnic de
les tasques assignades (màxim 10 punts).
c) Impacte dins de l’increment i millora de la investigació que duu a terme
la institució sol·licitant (màxim 10 punts).
d) Temàtica de treball del grup receptor inclosa dins les àrees prioritàries
del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008: ciències de la salut, medi
ambient i turisme (màxim 2 punts).
Modalitat 3
a) Qualitat del projecte de recerca o tecnològic al qual s’adscriu el tècnic
contractat amb el suport d’aquesta convocatòria (màxim 10 punts).
b) Definició del perfil del tècnic a contractar i caràcter cientificotècnic de
les tasques assignades (màxim 10 punts).
c) Impacte dins l’increment i millora de la investigació que duu a terme la
institució sol·licitant (màxim 10 punts).
d) Temàtica de treball del centre receptor inclosa dins les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008: ciències de la salut,
medi ambient i turisme (màxim 2 punts).
Modalitat 4
a) Qualitat del projecte de recerca o tecnològic al qual s’adscriu el tècnic
contractat amb el suport d’aquesta convocatòria (màxim 10 punts).
b) Definició del perfil del tècnic a contractar i caràcter cientificotècnic de
les tasques assignades (màxim 10 punts).
c) Impacte dins de l’increment i millora de la investigació que duu a terme
la institució sol·licitant (màxim 10 punts).
4. La Comissió Avaluadora emetrà l’informe que ha de servir de base per
a l’elaboració de la proposta de resolució i serà integrada pels membres
següents:

h) Memòria descriptiva del projecte científic amb els apartats següents:
- Necessitat i impacte de la contractació del tècnic que se sol·licita
- Perfil i característiques del tècnic que es vol contractar
- Procediment de selecció i contractació
- Tasques que duran a terme els tècnics
- Resum del projecte marc de recerca
i) Resum del curriculum vitae de l’investigador principal responsable de
l’acció.
j) Declaració expressa en la qual es facin constar tots els ajuts i subvencions sol·licitats o concedits per qualsevol institució pública o privada relacionades amb la sol·licitud presentada.

a) La directora general d’R+D+I, qui actuarà com a presidenta.
b) La secretària general de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació.
c) El secretari general de la Conselleria de Salut i Consum.
d) Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
e) Un representant dels centres tecnològics designat pel conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació.
f) El cap de servei d’Innovació.
g) La cap de servei d’R+D, qui actuarà com a secretària.
5. En el cas que alguna de les modalitats objecte d’aquesta convocatòria
quedi totalment o parcialment vacant la comissió de selecció pot proposar, tenint
en compte els resultats de l’avaluació i atenent a criteris d’oportunitat de les propostes, una variació del nombre d’ajuts adscrits a cada modalitat.

Desè. Selecció de les propostes
Onzè. Resolució i notificació
1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concediran amb
subjecció al principi d’objectivitat.

1. L’òrgan competent per resoldre la concessió dels expedients és el con-
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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, comptadors des de la data de finalització de presentació de sol·licituds.
3. La concessió dels ajuts s’ha de notificar individualment a les persones
interessades.
Dotzè. Contractació i incorporació dels tècnics
1. La selecció i contractació dels tècnics de suport correspon a les entitats
beneficiàries, amb posterioritat a la resolució de concessió dels ajuts i d’acord
amb les condicions que s’hi estableixen.
2. Les institucions beneficiàries han de formalitzar els contractes amb els
tècnics i els ha de remetre a la Direcció General d’R+D+I en el termini de 2
mesos des de la data de resolució. Juntament amb el contracte s’ha de trametre
el curriculum vitae de la persona contractada, en el qual s’ha de fer referència,
si n’és el cas, a l’experiència laboral dels darrers tres anys i una còpia de la seva
titulació.
3. La incorporació efectiva del tècnic contractat al seu lloc de feina s’ha
de produir en el termini de 10 dies des de la data de formalització del contracte.
4. En el contracte s’ha d’indicar la durada, la retribució que rebrà el tècnic, la data d’incorporació efectiva al lloc de feina i en el cas dels contractes de
modalitat 2, 3 i 4 fer referència expressa al finançament del contracte amb càrrec
al Programa de Potenciació de recursos humans del Pla de Ciència, Tecnologia
i Innovació i al Fons Social Europeu.
Tretzè. Centre de treball
1. En el cas de sol·licituds corresponents a les modalitats 1, 2 i 4 el tècnic
contractat durà a terme la seva tasca al centre al qual estigui adscrit l’investigador responsable d’aquesta sol·licitud. Temporalment per un període no superior
a 6 mesos, i amb autorització prèvia de la Direcció General d’R+D, podrà dur a
terme a seva tasca a un altre centre de recerca.
2. En el cas de sol·licituds corresponents a la modalitat 3, el tècnic ha de
dur a terme la seva tasca a l’empresa o centre tecnològic ubicat a les Illes
Balears sol·licitant de l’ajut sota la tutoria de l’investigador responsable del projecte d’R+D+I que certifiqui la seva dedicació en exclusiva per al bon desenvolupament del projecte.
Catorzè. Normativa aplicable
Tot el que no s’especifica en aquesta resolució s’ha d’ajustar al text refós
de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l’Ordre del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de març de 2004, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i a les normes que la complementen.
Quinzè. Seguiment, justificació i compromisos dels beneficiaris
1. El seguiment cientificotècnic de les accions subvencionades és competència de la Comissió Avaluadora, que establirà els procediments adequats per
dur-lo a terme i podrà sol·licitar dels beneficiaris la informació que consideri
necessària, i designar els especialistes o les comissions que consideri oportuns.
2. Les entitats beneficiàries dels ajuts 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’ajut.
3. En particular, les institucions beneficiàries dels ajuts resten obligades al
compliment de les següents obligacions:
a) Formalitzar un contracte de treball amb el tècnic, la durada del qual ha
d’ésser com a mínim el període per al qual es concedeix l’ajut establert en la
resolució de concessió. La modalitat contractual s’ha d’ajustar a la legislació
vigent en el moment de fer-se el contracte.
b) La data de formalització del contracte que en cap cas pot ser posterior
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a 2 mesos comptadors des de la data de notificació de la concessió de l’ajut.
c) Assignar al tècnic les tasques indicades en la sol·licitud i, si n’és el cas,
en la resolució de concessió.
d) Justificar la despesa d’acord amb l’establert en aquesta convocatòria.
e) Conservar tots els justificants de pagament i col·laboració amb les institucions de control.
4. La justificació s’ha de dur a terme mitjançant un informe anual que ha
de presentar l’investigador responsable en un termini màxim de tres mesos des
de la data de finalització de l’anualitat. Aquest informe ha de comptar amb la
conformitat del tècnic contractat i fer referència a les activitats dutes a terme pel
tècnic i els beneficis obtinguts amb la seva contractació en el termini de dos
mesos abans a la data de finalització de cada any de contracte.
En l’informe hi ha de constar la conformitat del representant legal de l’organisme o l’entitat beneficiària, una relació de totes les despeses i les fotocòpies
acarades de les nòmines lliurades pels corresponents serveis de comptabilitat.
5. En el cas que els resultats obtinguts es reflecteixin en publicacions, hi
ha de figurar la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació com a entitat de
finançament així com la menció que l’acció ha estat cofinançada amb fons FSE,
i se n’ha de remetre una còpia a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació.
6. En tots els actes públics de difusió dels resultats obtinguts també hi ha
d’aparèixer la imatge corporativa de la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació i del Fons Social Europeu (FSE).
7. El fet de no complir les normes d’aquesta convocatòria, ocultar dades
o que aquestes siguin falses o inexactes, no formalitzar el contracte en els termes establerts en aquesta convocatòria o no justificar-la pot donar lloc a revocar la concessió de l’ajut i a haver de reintegrar les quantitats rebudes, d’acord
amb els articles 43 i 44 del text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears aprovat per 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.
8. Els ajuts concedits d’acord amb el que disposa aquesta Resolució s’han
de sotmetre al règim de fiscalització, de control i d’inspecció que es preveu en
l’article 41 del Decret legislatiu 2/2005.
9. L’acceptació de l’ajut per part dels beneficiaris implica la de les regles
fixades en aquesta Resolució i el compliment dels requisits que s’hi estableixen,
d’acord amb el Decret legislatiu 2/2005 i l’Ordre del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, de 26 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació i altres normes vigents que hi siguin aplicables.
10. 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’ajut, o bé la falsedat, la inexactitud o l’omissió de dades, una desviació clara pel
que fa a la contractació del personal tècnic i dels resultats esperats, o l’aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a aquelles per
les quals fou concedit l’ajut inicialment, el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació acordarà la modificació de la resolució de concessió, amb els efectes
que corresponguin, incloent-hi la devolució de les quantitats percebudes amb els
interessos pertinents i l’aplicació eventual del règim sancionador establert legalment.
Setzè
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, 9 de novembre de 2006
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RESOLC
Primer
Objecte de la convocatòria

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 20569
Resolució del conseller de Treball i Formació de 13 de novembre
de 2006, per la qual s’aprova la convocatòria per concedir subvencions públiques destinades a la realització d’accions complementàries i d’acompanyament de la formació, d’àmbit autonòmic, en aplicació de l’Ordre TAS/2782/2004, de 30 de juliol,
modificada per l’Ordre TAS/2124/2005, de 17 de juny, per la
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les
esmentades subvencions
La formació professional contínua, que regula el Reial decret 1046/2003,
d’1 d’agost (BOE núm. 219, de 12 de setembre), té com a finalitat proporcionar
als treballadors ocupats la qualificació que puguin necessitar al llarg de la seva
vida laboral, a fi que obtinguin els coneixements i les pràctiques adequats als
requeriments que en cada moment necessitin les empreses, i permeti compatibilitzar una competitivitat més gran amb la millora de la capacitació professional
i promoció individual del treballador o treballadora.
La formació contínua constitueix un valor estratègic prioritari en els processos de canvi tecnològic, econòmic i social i és, per això, un instrument essencial per a l’estabilitat en l’ocupació i la cohesió social.
Entre les iniciatives de formació contínua que regula el Reial decret
esmentat, hi figuren les accions complementàries i d’acompanyament de la formació, que tenen per objecte investigar el mercat de treball i fer-hi prospeccions
per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, analitzar la repercussió de
la formació contínua en la competitivitat de les empreses i en la qualificació dels
treballadors, elaborar productes i eines innovadores relacionats amb la formació
contínua i, en definitiva, determinar les necessitats de formació dels sectors productius en el conjunt de l’economia.
Per la seva banda, l’Ordre TAS/2782/2004, de 30 de juliol (BOE núm.
197, de 16 d’agost), modificada per l’Ordre TAS/2124/2005, de 17 de juny
(BOE núm. 158, de 4 de juliol), estableix les bases reguladores per concedir
subvencions públiques destinades a la realització d’accions complementàries i
d’acompanyament de la formació. En desenvolupament de l’Ordre esmentada,
són objecte de subvenció en aquesta convocatòria les accions d’estudi i d’investigació de caràcter general i sectorial destinades a analitzar els factors que
estructuren la demanda de formació contínua i les accions destinades a l’elaboració i l’experimentació de productes, tècniques i eines de caràcter innovador
per millorar els sistemes pedagògics, organitzatius i d’avaluació de la formació
professional contínua dels diferents sectors de l’activitat econòmica.
L’Ordre TAS/1075/2006, de 29 de març (BOE núm. 87, de 12 d’abril),
estableix, en l’àmbit de la formació contínua, la distribució territorial de fons
corresponent a l’exercici econòmic de 2006 per finançar els contractes programa per a la formació dels treballadors i accions complementàries i d’acompanyament de la formació, gestionats per les comunitats autònomes.
Aquestes accions, les cofinança el Fons Social Europeu, d’acord amb les
decisions de la Comissió Europea C(2001)24, de 16 de gener de 2001, i
C(2001)100, de 23 de gener de 2001, per les quals s’aproven els programes operatius d’iniciativa empresarial i formació contínua, corresponents als Marcs
Comunitaris de Suport d’Espanya per a les regions d’objectius 1 i 3, durant el
període 2000-2006, modificats respectivament per les decisions de 16 i de 14 de
desembre de 2004.
Per tot això, atesos l’Ordre TAS/2782/2004, de 30 de juliol, modificada
per l’Ordre TAS/2124/2005, de 17 de juny, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per concedir aquestes subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre), i el
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i informat el
Consell de Formació Professional de les Illes Balears,

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions
destinades a la realització d’accions complementàries i d’acompanyament de la
formació, d’àmbit autonòmic, d’acord amb les bases reguladores que estableix
l’Ordre TAS/2782/2004, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre
TAS/2124/2005, de 17 de juny, i amb el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm.
196, de 31 de desembre)
Segon
Finalitat de les subvencions i principis que en regeixen la concessió
Un. Els projectes objecte de finançament en aquesta convocatòria han de
tenir com a finalitat:
Desenvolupar accions adreçades a la millora del coneixement dels sistemes productius, la seva evolució, la repercussió dels canvis sobre la competitivitat de les empreses, la qualificació dels treballadors, com també les matèries
que afectin de manera general la formació contínua.
Contribuir a desenvolupar l’ordenació de la formació contínua mitjançant
estàndards de qualitat dels mitjans i recursos per als diferents àmbits de competència professional, tenint com a referent el Sistema Nacional de Qualificacions
Professionals, i facilitar els criteris per adequar la formació contínua als seus
objectius.
Contribuir a la millora dels processos d’assignació d’objectius i de recursos, com també al desenvolupament i a l’avaluació d’una formació contínua de
qualitat.
Analitzar procediments d’accés a la formació contínua de les petites i mitjanes empreses i dels treballadors amb més dificultats d’integració laboral.
Difondre els resultats que s’obtinguin dels productes i les investigacions
relacionats amb la formació contínua, per garantir així la seva màxima repercussió i el seu efecte transferible.
Dos. Els projectes finançats en l’àmbit d’aquesta convocatòria s’han de
destinar a la millora i a l’eficàcia de la formació contínua dels treballadors ocupats i no es poden adreçar especialment a l’àmbit de l’Administració pública.
Tres. La concessió de subvencions que regula aquesta convocatòria s’ha
de fer d’acord amb els principis de concurrència, publicitat i objectivitat.
Tercer
Requisits de les entitats sol·licitants, acreditació i límits de participació
Un. Poden ser sol·licitants de les subvencions:
a) Per a les accions incloses en els punts un, dos, tres, quatre i cinc de l’apartat sisè, les organitzacions empresarials i sindicals de les Illes Balears que
hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant plans de formació intersectorials
d’acord amb les convocatòries de 2004 i 2005, aprovades per les resolucions del
conseller de Treball i Formació de 9 de novembre de 2004 i de 27 d’octubre de
2005, respectivament.
b) Per a les accions incloses en els punts sis, set i vuit de l’apartat sisè, les
empreses, entitats o organitzacions no incloses en la lletra a) que es trobin inscrites en la Seguretat Social, incloguin entre les seves finalitats el desenvolupament d’activitats tipificades com a accions finançables o relacionades amb la
formació contínua i, observant les bases i criteris establerts, s’ajustin a les
modalitats d’accions finançables i requisits que regula aquesta norma.
Les administracions públiques no poden sol·licitar aquestes subvencions.
Les entitats incloses en la lletra b) que no tinguin acreditada una plantilla
mitjana de deu treballadors, almenys, no poden sol·licitar més de dues accions
en aquesta convocatòria. En tot cas, una mateixa entitat no pot ser sol·licitant de
més de quatre accions. L’incompliment de qualsevol d’aquests límits implicarà,
per al sol·licitant que l’hagi superat, la denegació del projecte o projectes que
hagin estat sol·licitats en últim lloc. Si els projectes tenen la mateixa data de presentació, es denegarà el o els projectes registrats en últim lloc. S’entén per plantilla mitjana d’una entitat als efectes d’aquesta convocatòria, la mitjana del nombre de treballadors assalariats que cotitzen a la Seguretat Social pel concepte de
formació professional.

