
4.- Anuncis

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 8458

Anunci de convocatòria d’un premi de recerca sobre la coopera-
ció internacional al desenvolupament, d’acord amb el conveni de
col·laboració subscrit el dia 2 de maig de 2008 entre la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern
de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matè-
ria de cooperació internacional.

Primer. El conveni de col·laboració signat el dia 2 de maig de 2008, a l’an-
nex VIII  preveu establir la convocatòria d’un premi de recerca en matèria de
cooperació internacional al desenvolupament, en virtut del qual la Universitat de
les Illes Balears, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat, anuncia la convocatòria del premi de recerca, que s’ha de regir per
les bases que s’han establert amb la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració.

Segon. S’acorda publicar les bases mitjançant l’annex d’aquest anunci.

Palma, 12 de maig de 2008

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas Ametller

Annex. Bases del premi

1. Objectius del premi
— Fomentar la investigació en l’àmbit de la cooperació, ja que es contri-

bueix a una intervenció amb més possibilitats d’èxit, es dóna solució a possibles
errades que la recerca fa evidents i, en definitiva, s’incrementa la qualitat de la
cooperació al desenvolupament.

— Motivar el personal investigador d’institucions o entitats en un tema en
què hi ha pocs recursos dedicats a la recerca.

— Col·laborar en la formació específica del personal investigador i de
professionals del món de la cooperació al desenvolupament.

— Transferir els resultats de la recerca a les pràctiques de cooperació.

2. Requisits dels destinataris
a) Poden ser candidats al premi les persones amb nacionalitat espanyola

i/o amb residència a l’Estat espanyol.
b) Tenir titulació universitària.

3. Dotació
El premi està dotat amb un import únic de 10.000 euros. Aquesta dotació

estarà subjecta, si escau, a les retencions fiscals que legalment corresponguin.

4. Criteris per presentar les sol·licituds
a) S’ha de presentar un projecte d’investigació no realitzat que ha d’in-

cloure, com a mínim: fonamentació, objectius/hipòtesis de treball, metodologia,
mitjans, cronograma i pressupost detallat.

b) El projecte s’ha de presentar individualment o en grups de tres perso-
nes com a màxim. Cada persona només pot presentar una única sol·licitud.

c) En cas que cap de les persones integrants de l’equip sol·licitant sigui
professor/a permanent d’una universitat espanyola, s’ha de presentar un infor-
me aval d’un professor/a permanent d’una universitat de l’Estat espanyol. Cada
document, informe intermedi i memòria final ha de tenir l’aval del professor o
professora universitaris, que s’ha de comprometre des del principi a fer-ne el
seguiment.

d) El treball es pot presentar en català o castellà.
e) Se n’han de presentar tres còpies en paper i una en suport informàtic,

totes identificades. A més, s’han de presentar les dades següents:
— Noms i cognoms dels integrants de l’equip.
— Fotocòpia del DNI o passaport de cadascuna de les persones integrants

o acreditació de ser resident en territori espanyol, en el cas de les persones
estrangeres.

— Professions, domicili, municipi, província, número de telèfon i adreça
electrònica dels autors i/o autores.

— Currículum de cadascuna de les persones integrants de l’equip en rela-
ció amb la matèria objecte d’aquesta convocatòria.

— Documentació acreditativa del professor/a permanent d’universitat que
avala el treball, si escau.

— Document d’aval del treball per part del professor/a permanent d’uni-
versitat, si escau.

5. Lloc i termini de presentació de sol·licituds
a) Tots els projectes d’investigació, tres còpies en paper i una còpia en

suport informàtic, han d’anar adreçats a l’Oficina de Cooperació al

Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears i s’han de
presentar al Registre General de la Universitat de les Illes Balears (Son Lledó,
campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, Illes Balears).

b) El termini de presentació de les sol·licituds és de 90 dies hàbils comp-
tadors de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.

6. Criteris per adjudicar el premi
a) La qualitat, l’originalitat i l’interès científic del projecte d’investigació

des de la perspectiva de la seva aplicació en la pràctica de la cooperació al des-
envolupament. 

b) Disseny i viabilitat del projecte d’investigació:
— introducció teòrica i justificació
— definició dels objectius i hipòtesis de treball
— activitats i recursos
— cronograma d’activitats
— pressupost detallat
— resultats esperats
— indicació si es tenen previstes altres fonts de finançament
c) Curriculum vitae de la persona responsable i/o de l’equip en relació

amb la matèria objecte d’aquesta convocatòria i l’activitat en investigació des-
envolupada per aquest.

7. Procediment d’adjudicació del premi
a) Per valorar els projectes d’investigació presentats es constituirà un jurat

format per:
— El director general de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials,

Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, que actuarà com a pre-
sident.

— Un tècnic/a de la Direcció General de Cooperació.
— Dos membres nomenats per la Universitat de les Illes Balears, un dels

quals actuarà com a secretari/ària.
b) Les funcions del jurat són:
— Elaborar les bases del premi.
— Valorar els projectes d’investigació.
— Decidir-ne la resolució.
— Fer el seguiment del procés d’investigació del treball premiat i valorar

l’informe intermedi.
— Aprovar les sol·licituds d’ajornament que puguin presentar-se.
c) El jurat pot demanar els assessoraments externs que consideri conve-

nients, i es respectaran els principis de concurrència, objectivitat i igualtat.
d) La resolució de la concessió del premi s’ha de produir en un termini

màxim de quatre (4) mesos.
e) La decisió del jurat serà notificada directament a l’autor/a o autors/es

del projecte d’investigació premiat i es farà pública l’acta de resolució a la pàgi-
na web de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
(www.uib.es/solidaritat). 

f) El jurat pot declarar desert el premi.
g) Els treballs presentats que no resultin premiats es podran retirar de

l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat a partir de l’endemà
de la resolució del premi. Els treballs no reclamats seran destruïts trenta dies
després d’aquesta data. En cap cas no es reemborsaran les despeses derivades de
l’elaboració del treball. 

8. Obligacions dels adjudicataris del premi
La persona o les persones que obtinguin el premi tenen les obligacions

següents:
a) Comunicar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

de la UIB l’acceptació expressa i per escrit del premi, en el termini de 20 dies
des de la notificació de la concessió.

b) Assistir a l’acte de lliurament del premi, o designar a una persona que
ho faci en nom seu.

c) Presentar un informe intermedi de l’estat del projecte de recerca, en
paper i en suport informàtic, a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de la UIB.

d) Presentar la memòria d’investigació a l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, en paper i en suport informàtic, com
a màxim dotze mesos després de la concessió del premi.

e) Juntament amb la memòria del projecte d’investigació executat, se n’ha
de presentar un informe resumit amb l’objectiu de facilitar-ne la divulgació.

f) Fer constar, en totes les publicacions i difusions científiques que es deri-
vin del projecte, que el Govern de les Illes Balears ha finançat el treball.

g) Excepcionalment es poden concedir ajornaments, sempre que prèvia-
ment se’n justifiquin les causes, i només per escrit.

h) En cas que es faci la investigació en un país estranger, s’ha de presen-
tar còpia d’una pòlissa d’assegurança mèdica i d’accidents per al període d’es-
tada a l’estranger.

9. Pagament del premi
El premi l’abonarà la Universitat de les Illes Balears en dos terminis. El

primer pagament (50%) s’efectuarà en el moment que s’adjudiqui; el segon, una
vegada finalitzada la investigació amb la presentació de la memòria final corres-
ponent, i sempre que aquesta compleixi els compromisos admesos.
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10. Publicació i ús de la informació
La Direcció General de Cooperació i la Universitat de les Illes Balears es

reserven el dret de publicar el projecte d’investigació premiat segons la seva
rellevància i la disponibilitat pressupostària. També es reserva el dret d’ús del
contingut de la investigació, sens prejudici del que estableix la legislació en
matèria de drets d’autor.

11. Acceptació de les bases
En el moment de sol·licitar el premi els candidats i/o candidates accepten

en tots els termes les bases d’aquesta convocatòria.
La interpretació de les presents bases i la seva aplicació corresponen al

jurat del premi. En tot el que no es preveu en aquestes bases, hom s’atindrà a la
decisió del jurat.

— o —

CONSELLERIA DE TURISME
Num. 8608

Anunci d’adjudicació contracte d’assistència tècnica

1.Entitat adjudicadora
a) Organisme: INESTUR
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Econòmica

Administrativa
c) Número d’expedient: 9/2008

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: consultoria i assistència
b) Descripció de l’objecte: implantació del segell de qualitat de l’IQT en

els sectors: agències de viatge, restaurants, ports i discoteques
c) BOIB i data de publicació: núm. 17, de 5 de febrer de 2008

3. Tramitació, procediment, forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost de licitació
a) Import total: 140.000,00 euros

5. Adjudicació
a) Data: 25 d’abril de 2008
b) Contractista: Enquadre Investigació i Desenvolupament, SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 130.000,00 euros

Palma, 12 de maig de 2008

Antoni Oliver Enseñat
Director gerent de l’INESTUR

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)

CONSEJERÍA DE INTERIOR
Num. 8800

Resolución de la Consejera de Interior de 8 de mayo de 2008 por
la cual se modifica la composición de la Comisión Técnica de
Valoración del grupo A2/C1 del procedimiento para la provisión
de puestos de trabajo del personal funcionario de la
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears,
convocado por Resolución de la Consejera de Interior de 18 de
febrero de 2008 (BOIB núm. 27, de 23 de febrero)

Antecedentes

1.Mediante Resolución de la Consejera de Interior de 18 de febrero de
2008 (BOIB núm. 27, de 23 de febrero), se aprobaron la convocatoria, las bases,
el baremo de méritos y la designación de las comisiones técnicas de valoración
del procedimiento para la provisión de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2.El día 31 de marzo de 2008 tuvo lugar la sesión de constitución de las
comisiones técnicas de valoración del procedimiento, incluidas en el Anexo 4 de
la Resolución citada en el punto anterior.

3.Puesto que la Comisión Técnica de Valoración del grupo A2/C1 no está
completa ya que uno de sus miembros está afectado por una causa legal de abs-
tención, o ha acreditado motivos que se consideran procedentes para renunciar
y que imposibilitan su actuación, es necesario designar a un nuevo miembro
para poder continuar con la tramitación del procedimiento.

Fundamentos de derecho

1.La base 12 de la Resolución de la Consejera de Interior de 18 de febre-
ro de 2008 por la cuál se aprobaron la convocatoria, las bases, el baremo de
méritos y la designación de las comisiones técnicas de valoración del procedi-
miento para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 27,
de 23 de febrero).

2.Los artículos 20, 21, 22 y 23 del Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por
el cuál se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears (BOCAIB núm. 41, de 5 de abril de 1994).

Por todo ello dicto la siguiente

Resolución

1.Modificar la composición de la Comisión Técnica de Valoración del
grupo A2/C1 prevista en el Anexo 4 de la Resolución de la Consejera de Interior
de 18 de febrero de 2008 (BOIB núm. 27, de 23 de febrero).

2.Designar al nuevo miembro que se indica en el Anexo de esta
Resolución.

3.Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos
Contra esta Resolución – que agota la vía administrativa – se puede inter-

poner un recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Interior en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26
de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.

También puede interponerse directamente un recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución
en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrati-
va.

Marratxí, 8 de mayo de 2008

La consejera de Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban

ANNEX

NUEVO MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN
DEL GRUPO A2/C1 DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

(véase la versión en catalán)

— o —

3.- Otras disposiciones

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
Num. 8543

Resolución de día 9 de mayo de la Universidad de las Illes
Balears por la cual se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so a la escala de técnicos medios de la Universidad de las Illes
Balears,  subgrupo A2, de cuerpos específicos, por el turno libre.

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por el Decreto 170/2003, de 26 de septiembre, Boletín
Oficial de las Illes Balears, núm. 136, de 30 de septiembre, este Rectorado, en
uso de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 75.2 de la Ley orgá-
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