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- TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER: Sistema de Tractament: Mixt.
- CESSIONS I COMUNICACIONS DE DADES: S’afegeix a l’apartat
Altres: Entitats o institucions directament relacionades amb l’AQUIB.
Fitxer ‘Avaluació de professorat’
Modificació dels apartats següents:
- RESPONSABLE DEL FITXER: Enquadrament Administratiu del
Òrgan: Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
Nom de l’òrgan responsable: Consell de Direcció de l’AQUIB.
Domicili social: Via Roma, 5, Entl. 1r, localitat: Palma de Mallorca, codi
postal: 07012, província: Illes Balears, país: Espanya. Telèfon: 971720524, fax:
971720556, correu electrònic: info@aquib.org
- DRET D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ:
Nom de l’oficina o dependència: Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears.
CIF: Q-0700449B.
Adreça postal: Via Roma, 5, Entl. 1r, localitat: Palma de Mallorca, codi
postal: 07012, província: Illes Balears, país: Espanya.
- TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER: Sistema de Tractament: Mixt.
- CESSIONS I COMUNICACIONS DE DADES: S’afegeix a l’apartat
altres: Entitats o institucions directament relacionades amb l’AQUIB.
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publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El protocol d’avaluació s’ha
d’aplicar a les convocatòries següents a la seva publicació, fins que sigui substituït per un altre d’acord amb el que preveu el mateix article 9 del Decret
19/2008.
De conformitat amb aquest procediment, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears de dia 25 de juny de 2009 es va publicar l’Acord 1/2009 del Consell de
Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears que inclou
com a annex el protocol d’avaluació que s’ha aplicat en les convocatòries dels
anys 2009 i 2010.
Atesa la necessitat de revisar i actualitzar el document esmentat en el
paràgraf anterior, el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears,
havent escoltat les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la
Universitat, ha proposat un nou protocol d’avaluació per a l’assignació dels
complements retributius addicionals del personal docent i investigador, per
substituir el protocol publicat dia 25 de juny de 2009. Aquesta proposta del
Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha estat tramesa en data
14 d’abril de 2011 a la presidenta de l’Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears, que l’ha elevada a l’aprovació del Consell de Direcció de
l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
En conseqüència, en compliment de l’article 9 del Decret 19/2008, el
Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears,
en la sessió de dia 6 de maig de 2011, adopta l’acord següent:

—o—
Num. 11878
Acord 1/2011 del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears pel qual s’aprova el protocol
d’avaluació establert en el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de
complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix en els articles 55 i 69, respecte del personal docent i investigador contractat i funcionari, que les comunitats autònomes poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, d’investigació, de desenvolupament tecnològic, de transferència
de coneixements i de gestió.
La Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema
universitari de les Illes Balears estableix en l’article 2 que correspon al Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears la funció d’assignar al personal
docent i investigador funcionari i contractat, a proposta del Consell de Govern
de la Universitat i d’acord amb la política de professorat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb caràcter individual, els conceptes retributius
addicionals sobre la base d’exigències docents i d’investigació o de mèrits rellevants, i l’article 21 d’aquesta Llei 2/2003 preveu que correspon a l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears la valoració dels mèrits del personal
docent i investigador funcionari i contractat de la Universitat de les Illes
Balears, per poder percebre complements retributius addicionals d’acord amb la
legislació vigent.
En aquest marc normatiu i amb la finalitat de dotar de seguretat jurídica
la regulació dels complements retributius addicionals, el Govern de les Illes
Balears va aprovar el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes
Balears, per fomentar i reconèixer el desenvolupament d’activitats docents,
d’investigació i de transferència de coneixement en l’àmbit universitari de les
Illes Balears per sobre del compliment de les obligacions bàsiques i d’uns determinats estàndards mínims de qualitat, sobretot en el context d’obligada adaptació a l’espai europeu d’educació superior i d’incorporació plena del nostre teixit investigador en l’espai europeu d’investigació.
L’article 9 del Decret 19/2008 estableix que la Universitat de les Illes
Balears ha d’elaborar un protocol d’avaluació que concreti la valoració de cada
un dels mèrits i estableixi el mínim de puntuació necessària per a l’obtenció de
cada tipus de complement. Aquest protocol ha de preveure també la justificació
documental dels mèrits al·legats.
Així mateix, l’article 9 del Decret 19/2008 indica que la Universitat de les
Illes Balears ha de trametre el protocol d’avaluació a la presidenta de l’Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears, qui l’ha d’elevar, per a l’aprovació, al Consell de Direcció de l’Agència en el termini màxim d’un mes. Un cop
aprovat, incloses les modificacions o esmenes que s’hi hagin incorporat, s’ha de

«Aprovar el protocol d’avaluació per a l’assignació dels complements
retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les
Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer, que s’adjunta com a
annex a aquest Acord i que substitueix el protocol publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears de dia 25 de juny de 2009.
Aquest Acord produirà efectes a partir de l’endemà d’haver estat publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
Interposició de recursos
Contra l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 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 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 6 de maig de 2011
La presidenta de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
Dra. Francesca Garcias Gomila
Annex
Protocol d’avaluació per a l’assignació dels complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears
regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer (BOIB núm. 30 de dia 1 de març
de 2008)
1. El personal docent i investigador funcionari i contractat de la
Universitat de les Illes Balears interessat en l’assignació dels complements retributius addicionals establerts en l’article 2 del Decret 19/2008 ha de complir, el
31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, els requisits següents:
a) El personal docent i investigador funcionari de carrera ha d’estar integrat en algun dels cossos docents universitaris establerts a l’article 56 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
També pot percebre aquests complements el personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en els cossos, a extingir, de catedràtics d’escola universitària i professors titulars d’escola universitària que no s’hagi integrat encara en el cos del professorat titular d’universitat d’acord amb les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 4/2007, de 12 d’abril.
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b) El personal docent i investigador contractat en règim laboral ha de tenir
vinculació de caràcter indefinit amb la Universitat de les Illes Balears.
c) El règim de dedicació ha de ser a temps complet a la Universitat de les
Illes Balears.
d) L’antiguitat en la realització de tasques docents o investigadores a
temps complet en la Universitat de les Illes Balears, en altres universitats espanyoles o de l’estranger, en el Consell Superior d’Investigacions Científiques o en
centres d’investigació estrangers ha de ser, com a mínim, de:
- Dos anys per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de la
docència i la formació permanent.
- Sis anys per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.
- Dotze anys per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de
l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.
A l’efecte del còmput d’antiguitat, es tendran en compte totes les activitats docents i investigadores realitzades sota qualsevol vinculació laboral, estatutària o administrativa amb les institucions esmentades, sempre que aquesta
vinculació es derivi de convocatòries públiques i competitives. El temps que
s’hagin prestat serveis en situació de dedicació a temps parcial, o amb un contracte de menys de 6 hores per setmana, serà valorat amb el coeficient 0,5.
e) Els mèrits al·legats han d’haver estat contrets en el període avaluable,
s’han de poder justificar documentalment i han de suposar una puntuació mínima de:
- 12 punts per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de la
docència i la formació permanent, segons la valoració de l’apartat 4 d’aquest
protocol
- 4 punts per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora, segons la valoració de l’apartat 5 d’aquest protocol
- 25 punts per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement, segons la valoració
de l’apartat 6 d’aquest protocol.
f) Per poder obtenir el complement retributiu d’estímul i reconeixement
de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement és requisit estar
en possessió del títol de doctora o doctor.
Així mateix, la persona interessada en l’assignació dels complements
retributius addicionals regulats pel Decret 19/2008 ha de presentar la sol·licitud
corresponent en el termini establert a la convocatòria, i obtenir l’avaluació positiva dels mèrits al·legats.
Amb la signatura de la sol·licitud, la persona interessada en l’assignació
dels complements addicionals es responsabilitza de la veracitat de les dades
aportades i dels mèrits al·legats, i es compromet a presentar els documents originals justificatius si li ho requereix la Comissió d’Avaluació.
2. Per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència
i la formació permanent, el període avaluable serà, com a mínim, de cinc anys
naturals consecutius, fins al 31 de desembre de l’any immediatament anterior al
de la convocatòria.
Per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat
investigadora i per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement, el període avaluable
serà, com a mínim, de sis anys naturals consecutius, fins al 31 de desembre de
l’any immediatament anterior al de la convocatòria.
En la sol·licitud de primera assignació, la persona sol·licitant haurà de
seleccionar l’any d’inici del període avaluable, el qual pot abastar tota la vida
professional.
Les sol·licituds de renovació s’avaluaran sobre l’activitat duta a terme des
de l’1 de gener de l’any en què es va obtenir l’avaluació positiva anterior fins al
31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria.
En cap cas no es podran avaluar els mateixos mèrits i circumstàncies valorats favorablement en convocatòries anteriors per renovar un complement ni per
obtenir diferents tipus de complements.
3. La certificació dels requisits de vinculació, dedicació, antiguitat i titulació establerts en l’apartat 1 d’aquest protocol serà emesa per la Secretaria
General de la Universitat de les Illes Balears amb caràcter general, únic i d’ofici per a totes les persones sol·licitants.
La Secretaria General de la Universitat certificarà també el reconeixement
de períodes d’investigació, d’acord amb el que preveu el Reial decret
1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, a què
fan referència els apartats 5 i 6.
Les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits específics establerts en l’apartat 1.e seran presentades, a títol individual, en
el Registre General de la Universitat de les Illes Balears o en qualsevol de les
dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçades a la rectora de la Universitat de les Illes Balears. Es
poden presentar fotocòpies dels documents originals.
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4. Els mèrits que es poden al·legar per a l’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent, contrets
en el període avaluable establert a l’apartat 2, es relacionen en els subapartats
següents. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran a les sol·licituds de renovació. També s’assignaran als mèrits contrets en els cinc anys més recents del
període avaluable de les sol·licituds de primera assignació, mentre que als
mèrits al·legats d’anys anteriors se’ls aplicarà un 33 % de la puntuació consignada.
4.1. Participació en programes d’innovació docent i d’atenció a l’alumnat:
a) Direcció de projectes d’innovació pedagògica documentats: 1 punt per
projecte, amb un màxim de 3 punts per aquest concepte. S’ha de presentar l’acreditació de l’Institut de Ciències de l’Educació o de l’entitat responsable del
projecte.
b) Participació en projectes d’innovació pedagògica documentats: 0,5
punts per projecte, amb un màxim de 2 punts per aquest concepte. S’ha de presentar l’acreditació de l’Institut de Ciències de l’Educació o de l’entitat responsable del projecte.
c) Tutela d’alumnes de nou ingrés en el marc del pla d’acolliment universitari: 1 punt per any acadèmic, amb un màxim de 3 punts per aquest concepte.
S’ha de presentar un certificat de la facultat o escola competent o de la
Secretaria General de la Universitat.
d) Tutela d’alumnat col·laborador: 0,5 punts per estudiant, amb un màxim
de 2,5 punts per aquest concepte. S’ha de presentar un certificat de la facultat,
l’escola o el servei competent o de la Secretaria General de la Universitat.
e) Tutela de l’alumnat participant en concursos o competicions d’àmbit
internacional: 0,5 punts per estudiant, amb un màxim de 2 punts per aquest concepte. S’ha de presentar un certificat de la facultat, l’escola, el departament o el
servei competent.
f) Coordinació de matèries de les proves d’accés a la universitat: 0,5 punts
per matèria i any acadèmic, amb un màxim de 2,5 punts per aquest concepte.
S’ha de justificar amb l’acreditació del Vicerectorat d’Estudiants.
g) Participació en les activitats de les fires de la ciència: 0,5 punts per participació, amb un màxim de 2,5 punts per aquest concepte. S’ha de justificar
amb l’acreditació del Vicerectorat d’Investigació.
h) Participació en activitats de promoció dels estudis universitaris, jornades de portes obertes, activitats divulgatives en centres d’educació secundària o
centres universitaris municipals, programa DemoLab o similar, proves Cangur,
olimpíades, proves d’accés a la universitat, fires o taules rodones i altres activitats de caràcter semblant: 0,1 punts per activitat i any acadèmic, amb un màxim
de 2 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb l’acreditació de la institució organitzadora.
4.2. Elaboració de material didàctic nou:
a) Autoria de llibres de text universitaris, manuals, guies didàctiques, llibres de lectures, comentaris de textos, llibres de problemes, capítols de llibres
docents o altre material de característiques semblants: entre 1 i 7 punts per aportació a criteri de la Comissió d’Avaluació, tot tenint en compte l’editorial, l’extensió i altres característiques. En tot cas, s’ha de tractar de material editat per
primera vegada o de reedicions revisades i actualitzades. S’ha de justificar
només amb la referència completa de l’edició. Si escau, la Comissió
d’Avaluació demanarà aclariments o justificacions addicionals d’acord amb l’apartat 7 d’aquest protocol.
b) Traduccions de llibres docents, d’articles o capítols de llibres docents o
d’altre material de característiques semblants: entre 1 i 5 punts per aportació a
criteri de la Comissió d’Avaluació, tot tenint en compte l’editorial, l’extensió i
altres característiques. En tot cas, s’ha de tractar de material editat per primera
vegada o de reedicions revisades i actualitzades. S’ha de justificar només amb
la referència completa de l’edició. Si escau, la Comissió d’Avaluació demanarà
aclariments o justificacions addicionals d’acord amb l’apartat 7 d’aquest protocol.
c) Autoria de material audiovisual (vídeo, CD, DVD, etc.) o d’altre material de tipus didacticotecnològic: entre 1 i 7 punts per aportació a criteri de la
Comissió d’Avaluació, tot tenint en compte l’entitat editora, la durada i altres
característiques. S’ha d’aportar la documentació justificativa que acrediti l’autoria i les característiques d’aquest material editat.
d) Autoria de material didàctic en xarxa per al programa Campus Extens
i altres projectes d’ensenyament no presencial de la Universitat de les Illes
Balears: entre 1 i 7 punts per aportació a criteri de la Comissió d’Avaluació.
S’ha d’aportar l’informe de la persona responsable del programa que acrediti
l’autoria i les característiques d’aquest material didàctic.
4.3. Participació en experiències pilot d’implantació de cursos complets
adaptats a les directrius de l’espai europeu d’educació superior:
a) Coordinació d’experiències pilot d’implantació de cursos complets
adaptats a les directrius de l’espai europeu d’educació superior: 1 punt per any
acadèmic. S’ha d’aportar l’acreditació de l’Oficina de Convergència i
Harmonització Europea.
b) Participació en experiències pilot d’implantació de cursos complets
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adaptats a les directrius de l’espai europeu d’educació superior: 0,5 punts per
any acadèmic. S’ha d’aportar l’acreditació de l’Oficina de Convergència i
Harmonització Europea o de la persona coordinadora del projecte.
4.4. Impartició d’assignatures adaptades a les directrius de l’espai europeu
d’educació superior:
- Impartició d’assignatures adaptades a les directrius de l’espai europeu
d’educació superior amb anterioritat a l’any acadèmic 2011-2012: 0,5 punts per
assignatura i any acadèmic. S’ha d’aportar l’acreditació de l’Oficina de
Convergència i Harmonització Europea o de la persona coordinadora del projecte, o bé el certificat de la facultat o escola competent.
4.5. Impartició de docència en anglès i altres llengües estrangeres, tret de
les assignatures que obligatòriament s’hi han d’impartir:
- Impartició de docència en anglès o en una altra llengua estrangera: 1
punt per assignatura i any acadèmic. No s’hi poden incloure les assignatures que
obligatòriament s’han d’impartir en llengua estrangera. S’ha de justificar amb el
certificat de la facultat, l’escola o el departament competent.
4.6. Valoracions positives per part de l’alumnat de les assignatures impartides:
- Índex de satisfacció de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat:
0,5 punts per assignatura i any acadèmic, si la valoració per part de l’alumnat ha
estat satisfactòria, amb un màxim de 3 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb l’acreditació del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.
4.7. Participació en programes institucionals de qualitat i de millora dels
sistemes d’informació:
a) Participació en les comissions d’elaboració i disseny dels plans d’estudis: en el cas dels graus, 2 punts per la presidència de la comissió, 1,5 punts per
la secretaria i 1 punt per vocalia; en el cas dels màsters oficials, 1,5 punts per la
presidència, 1 punt per la secretaria i 0,5 punts per vocalia. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2 punts. S’ha de justificar amb un certificat de la facultat o l’escola competent o del Centre d’Estudis de Postgrau.
b) Participació en comitès d’avaluació interna de programes d’avaluació
institucional de la qualitat o en comissions de seguiment o de garantia de qualitat de les titulacions: a valorar per la Comissió, amb un màxim de 3 punts. S’ha
de presentar un certificat de la facultat, l’escola o el servei competent.
c) Participació en programes de millora dels sistemes d’informació: a
valorar per la Comissió, amb un màxim de 3 punts. S’ha de presentar la documentació justificativa de la participació directa en el programa.
4.8. Participació en programes institucionals de mobilitat i de foment de
les pràctiques externes:
a) Participació en programes institucionals de mobilitat o intercanvi
docent: 1,5 punts per programa i any acadèmic, amb un màxim de 4,5 punts per
aquest concepte. S’ha de justificar amb l’acreditació del Servei de Relacions
Internacionals.
b) Tutela d’alumnes participants en programes institucionals de mobilitat,
d’intercanvi o de pràctiques a l’estranger: 0,5 punts per estudiant, amb un
màxim de 2,5 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb l’acreditació del
Servei de Relacions Internacionals o de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat, o el certificat de l’entitat responsable del programa.
c) Participació en programes de pràctiques en empreses o institucions
públiques o privades, sempre que les pràctiques no siguin obligatòries en el pla
d’estudis: 1 punt per any acadèmic, amb un màxim de 3 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb l’acreditació del Departament d’Orientació i
Inserció Professional o de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat, o el certificat de l’entitat responsable del programa de pràctiques.
d) Promoció de convenis de col·laboració entre la universitat i empreses o
institucions externes: a valorar per la Comissió d’Avaluació, amb un màxim de
3 punts. S’ha de presentar la documentació justificativa de la participació directa en la tramitació dels convenis esmentats.
e) Participació en programes institucionals de mobilitat, finançats a través
de convocatòries públiques i competitives, dirigits a professorat i professionals
de països del sud per fer estades formatives i/o de recerca a la Universitat de les
Illes Balears: 1,5 punts per persona visitant, amb un màxim de 4,5 punts per
aquest concepte. S’ha de justificar amb l’acreditació de l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat.
4.9. Participació en activitats de formació permanent, d’especialització i
d’extensió universitària, com a assistent o com a docent:
a) Assistència a congressos, jornades, seminaris o altres reunions similars
de caràcter acadèmic, científic o professional: 1 punt per dia o fracció, amb un
màxim de 2 punts per activitat i de 10 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb el certificat d’assistència emès per la institució organitzadora.
b) Assistència a cursos d’actualització didàctica, científica o professional,
de perfeccionament de llengües estrangeres, etc. impartits per entitats oficials:
0,05 punts per hora de docència rebuda, amb un màxim de 2 punts per activitat
i 6 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb el certificat d’assistència
emès per la institució organitzadora.
c) Obtenció de certificats de coneixement de llengua catalana emesos per

02-06-2011

213

la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears: 0,50
punts pel certificat B o B1, 1 punt pel certificat C o B2 i 1,5 punts pel certificat
D o C1. Només es computarà el nivell acreditat més alt. S’ha de presentar una
fotocòpia del certificat. L’obtenció del certificat del nivell C1 no atorgarà cap
puntuació si s’al·lega l’adequació al Perfil Lingüístic Òptim del Professorat en
la mateixa convocatòria.
d) Obtenció de títols acreditatius i oficials de llengües modernes: 1,5
punts per títol. S’ha de presentar una fotocòpia del títol. L’acreditació del nivell
B1 d’anglès no atorgarà cap puntuació si s’al·lega l’adequació al Perfil
Lingüístic Òptim del Professorat en la mateixa convocatòria.
e) Adequació al Perfil Lingüístic Òptim del Professorat: 5 punts per l’assoliment conjunt dels nivells C1 de llengua catalana, C1 de llengua castellana i
B1 de llengua anglesa. S’ha de justificar amb l’acreditació expedida pel Servei
Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.
f) Obtenció de títols de doctorat que no constitueixin cap requisit per a la
plaça ocupada: 4 punts per títol. S’ha de presentar una fotocòpia del títol.
g) Obtenció de diplomes d’estudis avançats o certificats de suficiència
investigadora, corresponents al tercer cicle, que no constitueixin cap requisit per
a la plaça ocupada: 2 punts per títol. S’ha de presentar una fotocòpia del títol.
h) Obtenció de títols de màster universitari oficial, títols propis de màster
o titulacions oficials de segon cicle que no constitueixin cap requisit per a la
plaça ocupada: 2 punts per títol. S’ha de presentar una fotocòpia del títol.
i) Obtenció de títols propis de postgrau (inclòs el certificat d’aptitud pedagògica) o titulacions oficials de primer cicle que no constitueixin cap requisit
per a la plaça ocupada: 1 punt per títol. S’ha de presentar una fotocòpia del títol.
j) Direcció d’estudis oficials de postgrau: 3 punts per cada edició d’un
màster universitari oficial, amb un màxim de 6 punts per aquest concepte. S’ha
de justificar amb un certificat emès per la institució organitzadora.
k) Direcció de títols propis de postgrau: 2 punts per cada edició d’un curs
d’experta o expert i 3 punts per cada edició d’un curs d’especialista o màster,
amb un màxim de 6 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb un certificat emès per la institució organitzadora.
l) Impartició de docència en cursos de doctorat o màsters universitaris oficials a la Universitat de les Illes Balears o a altres universitats: 0,05 punts per
hora de docència impartida, amb un màxim de 4 punts per aquest concepte. S’ha
de justificar amb un certificat emès per la institució organitzadora.
m) Impartició de docència en títols propis de postgrau: 0,05 punts per hora
de docència impartida, amb un màxim de 4 punts per aquest concepte. S’ha de
justificar amb un certificat emès per la institució organitzadora.
n) Impartició de docència en títols propis de grau: 0,05 punts per hora de
docència impartida, amb un màxim de 4 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb un certificat emès per la facultat o escola competent.
o) Impartició de cursos d’extensió universitària o projecció cultural: 0,025
punts per hora de docència impartida, amb un màxim de 2 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb un certificat emès per la institució organitzadora.
p) Impartició de conferències: 0,1 punts per conferència impartida, amb
un màxim d’1 punt per aquest concepte. S’ha de justificar amb un certificat
emès per la institució organitzadora.
q) Impartició de seminaris i altres activitats de caràcter docent: 0,025
punts per hora de docència impartida, amb un màxim de 2 punts per aquest concepte. S’ha de justificar amb un certificat emès per la institució organitzadora.
4.10. Altres mèrits rellevants degudament documentats i justificats:
a) Aplicació de la perspectiva de gènere a l’activitat docent, degudament
documentada i acreditada: a valorar per la Comissió d’Avaluació, amb 1 punt.
b) Participació en projectes de cooperació universitària al desenvolupament a països del sud, finançats a través de convocatòries públiques i competitives, per tal de contribuir a millorar les condicions de vida i de treball de les
poblacions dels països empobrits, mitjançant la transferència de coneixements i
de tecnologia, recerca aplicada i assessorament: per la responsabilitat del projecte, 1,5 punts per projecte i any; per la col·laboració com a membre de l’equip,
1 punt per projecte i any. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 2,5
punts. S’ha de justificar amb l’acreditació de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat.
c) Altres mèrits rellevants en relació amb docència i formació permanent
degudament documentats i justificats: a valorar per la Comissió d’Avaluació,
amb un màxim de 3 punts.
Per agilitar la tasca d’avaluació, en cap cas no s’ha de presentar una relació completa de tots els mèrits contrets en el període avaluable, sinó que cada
sol·licitant ha de seleccionar els mèrits que li permetin acreditar els 12 punts
necessaris per obtenir l’avaluació positiva del complement retributiu d’estímul
i reconeixement de la docència i la formació permanent. Si escau, la Comissió
d’Avaluació demanarà altres aportacions, aclariments o justificacions addicionals d’acord amb l’apartat 7 d’aquest protocol.
5. Els mèrits que es poden al·legar per a l’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora, contrets en el període avaluable establert a l’apartat 2, es relacionen en els subapartats següents.
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Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran a les sol·licituds de renovació.
També s’assignaran als mèrits contrets en els sis anys més recents del període
avaluable de les sol·licituds de primera assignació, mentre que als mèrits
al·legats d’anys anteriors se’ls aplicarà un 33 % de la puntuació consignada.
5.1. Reconeixement d’un període d’investigació, d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat
universitari:
- Obtenció del reconeixement d’un període d’investigació, d’acord amb el
que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari: 4 punts.
5.2. Participació en projectes d’investigació finançats a través de convocatòries públiques i competitives que representin ingressos per a la Universitat
de les Illes Balears en el període d’avaluació corresponent:
a) Participació en projectes d’investigació finançats per la Unió Europea,
l’Estat espanyol o el Govern de les Illes Balears mitjançant convocatòries públiques i competitives: 0,6 punts per projecte i any o fracció.
b) Participació en projectes d’investigació educativa: 0,4 punts per projecte i any o fracció.
c) Participació en accions integrades: 0,2 punts per projecte i any o fracció.
d) Participació en projectes de recerca inclosos en altres programes competitius: 0,1 punts per projecte i any o fracció.
e) Participació en projectes de recerca aplicada a la cooperació al desenvolupament finançats a través de convocatòries estatals públiques i competitives: 0,4 punts per projecte i any o fracció. S’ha de justificar amb l’acreditació
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
5.3. Participació en treballs d’investigació realitzats en el marc de contractes o convenis amb administracions públiques o empreses privades que
suposin ingressos per a la Universitat de les Illes Balears durant el període d’avaluació:
- Participació en treballs d’investigació realitzats a l’empara de l’article 83
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; o de l’article 11 de la LRU o mitjançant
convenis o contractes amb empreses o institucions públiques o privades amb
una dotació econòmica igual o superior a 15.000 euros: 0,3 punts per projecte i
any o fracció.
5.4. Publicacions:
a) Membre del comitè d’edició de revistes incloses en el Science Citation
Index, Social Sciences Citation Index o Arts and Humanities Citation Index: 0,5
punts per revista.
b) Avaluadora o avaluador (referee) de revistes incloses en el Science
Citation Index, Social Sciences Citation Index o Arts and Humanities Citation
Index: 0,5 punts per revista.
c) Autoria de llibres: 1,2 punts per llibre publicat de difusió nacional i 3
punts per llibre publicat de difusió internacional. En tot cas, s’ha de tractar de
material editat per primera vegada o de reedicions revisades i actualitzades.
d) Edició de llibres: 0,5 punts per llibre editat de difusió nacional i 1 punt
per llibre editat de difusió internacional. En tot cas, s’ha de tractar de material
editat per primera vegada o de reedicions revisades i actualitzades.
e) Autoria de capítols de llibre: 0,3 punts per capítol en llibres de difusió
nacional i 0,8 punts per capítol en llibres de difusió internacional.
f) Autoria d’articles: 0,3 punts per article publicat en revista especialitzada amb difusió nacional i 0,8 punts per article publicat en revista especialitzada
amb difusió internacional.
g) Autoria de treballs de revisió: 0,2 punts per review de difusió nacional
i 0,5 punts per review de difusió internacional.
5.5. Patents, models d’utilitat i productes amb registre de propietat
intel·lectual:
a) Patents en explotació: 3 punts per patent.
b) Altres patents: 0,5 punts per patent.
c) Models d’utilitat: 0,3 punts per model.
d) Altres productes registrats: a valorar per la Comissió d’Avaluació, amb
un màxim d’1 punt per producte.
5.6. Participació en congressos, exclosa la simple assistència:
a) Presentació de comunicacions o pòsters en congressos d’àmbit nacional: 0,1 punts per comunicació o pòster.
b) Presentació de comunicacions o pòsters en congressos d’àmbit internacional: 0,2 punts per comunicació o pòster.
c) Participació rellevant en congressos d’àmbit nacional: 0,2 punts per
ponència o una altra participació més rellevant.
d) Participació rellevant en congressos d’àmbit internacional: 0,3 punts
per ponència o una altra participació més rellevant.
5.7. Direcció de tesis doctorals:
a) Direcció de tesis doctorals: 1 punt per tesi dirigida i 0,5 punts per tesi
codirigida, sempre que hagi estat defensada i qualificada favorablement en el
període avaluable.
b) Direcció de memòries d’investigació de tercer cicle o de treballs de fi
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de màster oficial: 0,4 punts per treball dirigit i 0,2 punts per treball codirigit,
sempre que hagi estat defensat i qualificat favorablement en el període avaluable i que hagi conduït a la preinscripció de la tesi doctoral.
5.8. Estades en centres d’investigació:
a) Estades de durada superior a una setmana i inferior a tres mesos en centres d’investigació espanyols: 0,1 punts per estada.
b) Estades de durada igual o superior a tres mesos en centres d’investigació espanyols: 0,2 punts per estada.
c) Estades de durada superior a una setmana i inferior a tres mesos en centres d’investigació estrangers: 0,2 punts per estada.
d) Estades de durada igual o superior a tres mesos en centres d’investigació estrangers: 0,3 punts per estada.
5.9. Altres mèrits rellevants degudament documentats i justificats:
a) Aplicació de la perspectiva de gènere a l’activitat d’investigació, degudament documentada i acreditada: a valorar per la Comissió d’Avaluació amb
0,3 punts.
b) Participació en projectes de recerca aplicada a l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament finançats a través de convocatòries de la Universitat de les
Illes Balears públiques i competitives: 0,2 punts per projecte i any o fracció.
S’ha de justificar amb l’acreditació de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat.
c) Altres mèrits rellevants en relació amb l’activitat d’investigació degudament documentats i justificats: a valorar per la Comissió d’Avaluació, amb un
màxim de 3 punts.
Per agilitar la tasca d’avaluació, en cap cas no s’ha de presentar una relació completa de tots els mèrits d’activitat d’investigació contrets en el període
avaluable, sinó limitar-se a aportar l’informe d’avaluació quantitativa de GREC
del període avaluable degudament signat. Si escau, la Comissió d’Avaluació
demanarà aclariments o justificacions addicionals d’acord amb l’apartat 7 d’aquest protocol.
6. Els mèrits que es poden al·legar per a l’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement, contrets en el període avaluable establert a l’apartat 2, es
relacionen en els subapartats següents. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran a les sol·licituds de renovació. També s’assignaran als mèrits contrets en
els sis anys més recents del període avaluable de les sol·licituds de primera
assignació, mentre que als mèrits al·legats d’anys anteriors se’ls aplicarà un 33
% de la puntuació consignada.
6.1. Reconeixement del segon o successiu període d’investigació, d’acord
amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions
del professorat universitari:
a) Obtenció del reconeixement del segon període d’investigació, d’acord
amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions
del professorat universitari: 18 punts.
b) Obtenció del reconeixement del tercer o successiu període d’investigació, d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre
retribucions del professorat universitari: 25 punts.
6.2. Estades en centres d’investigació estrangers:
a) Estades de durada superior a una setmana i inferior a tres mesos en centres d’investigació estrangers: 0,2 punts per estada.
b) Estades de durada igual o superior a tres mesos en centres d’investigació estrangers: 0,3 punts per estada.
6.3. Direcció com a investigadora o investigador principal d’almenys un
projecte d’investigació finançat a través de convocatòria pública i competitiva,
avaluat externament d’acord amb els paràmetres científics existents, que suposi
ingressos per a la Universitat de les Illes Balears durant el període d’avaluació:
a) Direcció de projectes d’investigació finançats per la Unió Europea mitjançant convocatòries públiques i competitives: 1,8 punts per projecte i any o
fracció.
b) Direcció de projectes d’investigació finançats per l’Estat espanyol o el
Govern de les Illes Balears mitjançant convocatòries públiques i competitives:
0,9 punts per projecte i any o fracció.
c) Direcció de projectes d’investigació educativa: 0,6 punts per projecte i
any o fracció.
d) Direcció d’accions integrades: 0,3 punts per projecte i any o fracció.
e) Direcció de projectes de recerca inclosos en altres programes competitius: 0,2 punts per projecte i any o fracció.
6.4. Titularitat d’una o diverses patents en explotació que representin
ingressos per a la Universitat de les Illes Balears en el període d’avaluació
corresponent:
- Patents en explotació: 3 punts per patent.
6.5. Promoció d’empreses de base tecnològica on tengui participació la
Universitat de les Illes Balears com a sòcia, que suposi ingressos per a la
Universitat de les Illes Balears durant el període d’avaluació:
- Promoció d’empreses de base tecnològica participades per la Universitat
de les Illes Balears: a valorar per la Comissió d’Avaluació, amb un màxim de 10
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punts per empresa. S’ha de presentar la documentació justificativa de la participació directa en la creació de l’empresa.
6.6. Altres mèrits rellevants degudament documentats i justificats:
a) Participació rellevant en congressos d’àmbit internacional: 0,6 punts
per presidència del comitè científic o del comitè organitzador i 0,3 punts per
conferència convidada, presidència de sessió, membre del comitè científic o del
comitè organitzador o una altra participació rellevant.
b) Publicacions de difusió internacional: 3 punts per autoria de llibre, 1
punt per edició de llibre, 0,8 punts per autoria de capítol de llibre, 0,8 punts per
autoria d’article en revista especialitzada i 0,5 punts per autoria de review. En
tot cas, s’ha de tractar de material editat per primera vegada o de reedicions revisades i actualitzades.
c) Altres mèrits rellevants en relació amb la innovació i el desenvolupament tecnològic degudament documentats i justificats: a valorar per la Comissió
d’Avaluació, amb un màxim de 5 punts.
d) Altres mèrits rellevants en relació amb l’excel·lència en investigació i
la transferència de coneixement degudament documentats i justificats: a valorar
per la Comissió d’Avaluació, amb un màxim de 5 punts.
Per agilitar la tasca d’avaluació, en cap cas no s’ha de presentar una relació completa de tots els mèrits d’investigació i transferència de coneixement
contrets en el període avaluable, sinó limitar-se a aportar l’informe d’avaluació
quantitativa de GREC del període avaluable degudament signat. La Comissió
d’Avaluació podrà demanar aportacions, aclariments o justificacions addicionals d’acord amb l’apartat 7 d’aquest protocol.
7. La Comissió d’Avaluació valorarà els mèrits al·legats a les sol·licituds
d’acord amb aquest protocol.
La Comissió d’Avaluació podrà demanar a les persones sol·licitants aclariments o justificacions addicionals, que es lliuraran per escrit en un termini de
deu dies hàbils. A més, requerirà a una mostra aleatòria de sol·licitants que presentin els documents originals acreditatius dels mèrits al·legats.
En cas que no es presenti la justificació o l’aclariment sol·licitat en el termini de deu dies hàbils, no es valorarà l’aspecte que n’hagués motivat la petició.

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 11829
Resolució de concessió de subvencions, a l’empara de la
Resolució núm. 5604 de la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de 14 de març de 2011 (BOIB núm. 40, de 19 de març de
2011) per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció
de l’estalvi energètic dels particulars associat a millores d’eficiència energètica en aparells electrodomèstics existents, en
col·laboració amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l’Energia (IDAE)

2. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia a les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 24 de maig
de 2008).
3. La Instrucció 1/2008, de 10 de juny de 2008, de la Intervenció General
i de la Direcció general del Tresor i Política Financera, per la qual es regula el
pagament de subvencions, ajudes i altres despeses d’escassa quantia de naturalesa anàloga a un nombre significatiu de preceptors.
4. L’autorització prèvia i expressa de la Intervenció General, de 23 de
març de 2011, per la utilització del sistema de pagament d’expedients de despeses d’escassa quantia a un nombre significatiu de perceptors.
5. La proposta de resolució del director general d’Energia de 11 de març
de 2011.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la concessió d’una subvenció, per la renovació d’aparells electrodomèstics existents per altres de més eficients, als 908 beneficiaris que figuren en l’annex 1 –de Abia Díaz, Beatriz a Vives Balaguer, Antònia- i per l’import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació, i
proposar el pagament a favor de tots ells, per un import total de 99.691,66 euros,
amb càrrec de la partida 21801 731C01 78000 00 FF21211 dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2010, prorrogats per a l’exercici 2011.
2. Publicar aquesta resolució en el BOIB.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Comerç,
Indústria i Energia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haverse publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i amb l’article 57 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, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 3 de maig de 2011
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

Fets

Annex 1

1. Les persones i entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta resolució han
presentat a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per la renovació d’aparells electrodomèstics existents per altres de més
eficients.
2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat les sol·licituds i són
conformes en els aspectes següents:
- Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser
beneficiàries de la subvenció objecte de convocatòria.
- Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en
la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
3. La subvenció es distribueix en les quantitats, en euros, especificades en
l’annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 21801 731C01 78000 00 FF21211 dels pressuposts vigents de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. L’article 21.4 del 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 de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació
en el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.
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Beneficiaris proposats per atorgar la subvenció
Sol·licitant

DNI/NIE/NIF

Abia Díaz, Beatriz
Abraham Espases, Jose
Acosta Vera, Catalina
Adrover Adrover, Sebastiana
Adrover Vadell, Antonia
Agesta Zabala, Herminia
Aguilar López, Rafaela
Aguiló Jiménez, Francisco Javier
Aguiló Llabrés, Margarita
Aguiló Serra, Francesc
Aguiló Sureda, Ferran
Aguirado García, Ángel
Agusti Fedelich, José Maria
Albertí Bosch, Miguel
Alcina Gil, Maria Monserrat
Alemany Alemany, Guillermo
Alemany Esteva, Juana Maria
Allès Canet, Rosalia
Allés Pons, Úrsula
Alomar Cardell, Maria Antonia
Alomar Ferriol, Juana

24365087Z
41227976Q
42987627Y
43046751C
43132538V
41741513D
42972244X
37341457Z
41109463E
42943905F
42974884M
76217739V
41736272N
43069376J
43045235E
43003832L
41361308V
41721629C
41736451F
41332822M
42967811Q

Preu de Subvenció (€)
compra
329,00
322,64
752,10
490,00
339,00
279,00
2.374,00
848,00
465,00
559,00
304,00
229,00
399,01
359,99
399,01
269,00
554,00
449,00
489,00
279,00
612,00

82,25
80,66
105,00
85,00
84,75
69,75
190,00
198,50
105,00
105,00
76,00
57,25
99,75
90,00
99,75
67,25
138,50
105,00
85,00
69,75
105,00

