
161 8410 0 Fernando Parrona Martínez
169 5236 0 Julia Ollers Rodríguez
171 10195 0 Miguel Angel mercau Cisneros
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CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 2345

Notificació de canvi d’instructor d’expedients sancionadors per
infracció de la normativa en matèria d’indústria.

Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació perso-
nal del canvi d’instructor d’expedients sancionadors per infracció de la norma-
tiva en matèria d’indústria, atès que no hi ha constància en els expedients de la
seva recepció per les persones interessades, d’acord amb el que disposa l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, pel present anunci, es
posa en coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que la
Direcció General d’Indústria d’aquesta Conselleria ha dictat diligència de canvi
d’instructor d’expedients sancionadors per presumpta infracció comesa en
matèria d’Indústria, designant la senyora Ángela Mas Amengual.

Núm. Exp.    Persona expedientada

27/10            Bernardo Febrer Pereira
44/10           Guillermo Pons Mir

Palma, 25 de gener de 2011

El director general d’Indústria
Guillem Fullana Daviu

— o —

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 1968

Anunci de convocatòria d’un premi de recerca sobre la coopera-
ció internacional al desenvolupament, d’acord amb el conveni
instrumental subscrit entre la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears i la
Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al des-
envolupament

Primer. El conveni de col·laboració signat el dia 23 d’abril de 2010, a l’a-
partat c preveu establir la convocatòria d’accions de recerca en matèria de coo-
peració internacional al desenvolupament, en virtut de la qual cosa la
Universitat de les Illes Balears, a través de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), anuncia la convocatòria d’un premi de
recerca, que s’ha de regir per les bases que s’han establert amb la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

Constitueix un objectiu essencial de la cooperació universitària al desen-
volupament (CUD) la col·laboració amb els països del Sud per resoldre les difi-
cultats i contradiccions associades als processos d’eradicació de la pobresa i de
desenvolupament, fomentant l’avenç en àrees d’investigació apropiades per als
objectius. Una línia bàsica en l’estratègia institucional de la Universitat de les
Illes Balears és la posada en marxa d’iniciatives que afavoreixin l’estudi i recer-
ca o investigació en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 

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

Palma, 15 de febrer de 2011

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas

Annex I. Bases del premi

1. Objectius del premi
Convocatòria d’àmbit nacional d’un premi de recerca sobre cooperació al

desenvolupament a un treball de recerca ja realitzat i amb els objectius concrets
de:

— 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.

— Donar reconeixement al personal investigador d’institucions o entitats
en un tema en què hi ha pocs recursos dedicats i motivar-lo.

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

Les investigacions que es presentin hauran de tenir preferentment un enfo-
cament aplicat i oferir reflexions i solucions orientades a la presa de decisions i
al disseny, implementació i avaluació de polítiques per part dels diferents agents
involucrats en les polítiques de promoció del desenvolupament humà sostenible
i de la cooperació internacional al desenvolupament, tant a Espanya com en paï-
sos empobrits.

2. Requisits de les persones destinatàries
a) Tenir nacionalitat espanyola o ser resident a l’Estat espanyol.
b) Tenir titulació universitària. 

3. Dotació
El premi està dotat amb un import únic de 8.000 euros. Aquesta dotació

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

4. Presentació dels treballs 
a) S’ha de presentar un treball d’investigació realitzat els darrers dos anys

(2009/ 2010) original i inèdit. S’entén per inèdit el treball d’investigació no
divulgat en cap idioma ni en cap mitjà de difusió i també que no tingui com-
promisos de drets d’edició. El treball ha d’incloure, com a mínim: 

— Fonamentació teòrica i justificació de la importància per a la coope-
ració al desenvolupament 

— Definició dels objectius i hipòtesis de treball
— Metodologia
— Activitats i recursos
— Resultats obtinguts i conclusions
b) El treball s’ha de presentar individualment o en equip. Cada persona

només pot presentar una única sol·licitud.
c) El treball es pot presentar en català o castellà.
d) Se n’han de presentar tres còpies en paper i una en suport informàtic,

totes identificades. A més, s’han de presentar els següents documents:
— Formulari de sol·licitud degudament emplenat, incloent les dades de

tots els integrants de l’equip (annex I).
— 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.

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

e) Els projectes presentats no han d’haver estat premiats amb anterioritat.
En el cas que es presenti el mateix treball a diferents convocatòries de premis,
s’haurà de comunicar a l’OCDS.

5. Lloc i termini de presentació de sol·licituds
a) Tots els treballs 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) o
bé en qualsevol de les formes autoritzades per l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

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

6. Criteris per adjudicar el premi
a) L’actualitat, l’originalitat, la qualitat i l’interès científic del projecte

d’investigació des de la perspectiva de la seva aplicació en la pràctica de la coo-
peració al desenvolupament i en l’àmbit del desenvolupament humà i sosteni-
ble, així com l’impacte derivat de la difusió dels resultats mitjançant publica-
cions i presentacions a congressos. 

b) Rigor metodològic i coherència del treball, així com la utilitat i aplica-
bilitat dels resultats obtinguts de la recerca realitzada en aquest àmbit.

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.

d) Aspectes formals de la presentació del treball de recerca ja realitzat.
e) Altres criteris de valoració positiva. En el procés de selecció i avalua-

ció de les sol·licituds presentades, es valorarà positivament: 

18 BOIB Num. 23 15-02-2011



- Que identifiquin, orientin, defensin o complementin accions d’en-
fortiment  institucional dels governs nacionals, regionals o locals dels països i
regions prioritàries de la cooperació (països d’IDH mitjà o baix).

- La participació d’universitats i centres d’investigació del Sud en els
projectes d’investigació, per les aportacions que poden fer a la seva qualitat i les
possibilitats que llança de transferència de coneixements entre els centres parti-
cipants.

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

conformat a aquest efecte que analitzarà els projectes presentats i en farà una
valoració en funció dels criteris de valoració establerts a la present convocatò-
ria.

b) Les funcions del jurat són:
— Valorar els treballs d’investigació.
— Elaborar una proposta de resolució.
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 comptadors a partir de l’endemà de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds.

e) La decisió final la té la Comissió de seguiment del conveni conforma-
da per membres de la UIB i del Govern de les Illes Balears i serà notificada
directament a l’autor/a o autors/es del treball d’investigació premiat, i es farà
pública l’acta de resolució a la pàgina web de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat http://cooperacio.uib.es 

f) La Comissió pot declarar desert el premi, i en tot cas les decisions que
prengui seran inapel·lables. 

g) Els treballs presentats que no resultin premiats es podran retirar de
l’OCDS a partir de l’endemà de la resolució del premi. Els treballs no reclamats
podran ser destruïts trenta dies després d’aquesta data. En cap cas no es reem-
borsaran les despeses derivades de l’elaboració del treball. 

8. Obligacions de les persones adjudicatàries del premi
La persona o equip que obtingui el premi té 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 resumit amb l’objectiu de facilitar-ne la divulga-
ció.

d) Fer constar, en totes les publicacions i difusions científiques que es
derivin del treball, que el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes
Balears han premiat el treball.

e) L’adjudicatari del premi, en el supòsit d’acceptar-ne d’altres haurà de
renunciar expressament i formalment al premi objecte d’aquesta convocatòria.

9. Pagament del premi
El premi l’abonarà la Universitat de les Illes Balears en un sol termini que

s’efectuarà en el moment que s’adjudiqui el premi.

10. Publicació i ús de la informació
La Universitat de les Illes Balears es reserva el dret de publicar el treball

d’investigació premiat segons la seva rellevància i la disponibilitat pressupostà-
ria. També es reserva el dret d’ús del contingut de la investigació, sens prejudi-
ci del que estableix la legislació en matèria de drets d’autor.

Les i els participants, en relació amb la concessió de drets d’autor, garan-
teixen, i se’n responsabilitzen davant la UIB i el Govern de les Illes Balears, el
compliment de les disposicions aplicables en matèria de propietat intel·lectual i
de legítima existència i titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre el tre-
ball presentat, i declaren que la seva presentació, difusió i publicació en el marc
del premi no lesiona ni perjudica els drets de tercers.

11. Acceptació de les bases
La participació en aquest premi suposa l’acceptació de totes les bases i de

la resolució de la present convocatòria i la renúncia a qualsevol tipus de recla-
mació.

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.

ANNEX II. FORMULARI DE SOL·LICITUD

VIII CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS SOBRE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPA-

MENT

Data de registre

Dades identificatives 
Nom i cognoms:                                           DNI: 
Departament de la Universitat:
Correu electrònic:                                Telèfon i mòbil: 
Domicili a efectes de notificacions:

Noms i cognoms de la resta de persones que hi participen: 

Títol: 
Tema:                                              Any de realització: 

Indicau si el treball s’ha presentat a altres premis:
Resum de l’aplicabilitat dels resultats obtinguts en l’àmbit de la cooperació al desenvolu-
pament: 

Documentació que es presenta1
1. (   )  Formulari de sol·licitud degudament emplenat en suport paper.
2. (   )  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.
3. (   )  Currículum de cadascuna de les persones integrants de l’equip en relació amb
la matèria objecte d’aquesta convocatòria.
4. (   )  Treball de recerca presentat en paper (tres còpies) i en suport informàtic.
5. (   )  Declaració de no haver rebut altres premis per al mateix treball de recerca
6. (   )  Altra informació sobre el treball. Especificau-la: 

__________________, _____ d ___________ de 2010
Firma,

1 En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protec-
ció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en
diversos fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és la gestió administrativa de la
vostra sol·licitud. Les dades que es demanen són necessàries per complir amb l’esmentada
finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els
quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’a-
tenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes
Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les
vostres dades i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat dels fitxers.

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Num. 3048

Corrección de errores de la Resolución del consejero de Salud y
Consumo de 24 de enero de 2011 por la cual se aprueba la lista
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas vacantes de la categoría grupo auxiliar adminis-
trativo dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares
(BOIB núm. 19, de 5 de febrero de 2011)

Antecedentes
1. En el BOIB núm. 19, de 5 de febrero de 2011, se publicó la Resolución

del consejero de Salud y Consumo de 24 de enero de 2011 por la cual se aprue-
ba la lista de aspirantes que han superado el concurso-oposición para cubrir pla-
zas vacantes de la categoría grupo auxiliar administrativo dependientes del
Servicio de Salud de las Islas Baleares.

2. Se han advertido errores en el anexo III, referidos a la lista de plazas
que se ofertan a las personas que han superado las pruebas selectivas.

Fundamentos de derecho
1. El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, establece que ‘las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectifi-
car en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos’.

2. El artículo 56 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dispone que
la revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los
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