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a.7.- Eficiència energètica: 0, 5
a.8.- Criteri conjuntural a adoptar per la Comissió Avaluadora: 0, 10
B.- Valoració de l’empresa
b.1.- Valor afegit incorporat al projecte: 0, 3, 7, 10
b.2.- Sector activitat: no preferent./preferent: 0, 5
b.3.- Situació geogràfica (FO / OB2): 0, 5
b.4.- Tamany de l’empresa ( Mitjana/Petita microempresa): 0, 5, 10
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1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió paritària.
2.- Publicar aquesta resolució, i l’acta esmentada, en el BOIB.
(Vegeu-ne annex a la versió castellana)
Palma, 10 de febrer de 2005

Quan el sol·licitant és una associació, els conceptes de valoració d’empresa es substitueix per valoració de l’associació de la manera següent:
B.- Valoració de l’associació
b.1.- Número d’associats
De 3 a 10: 5
De 11 a 20: 10
Més de 20: 15
b.2.- Número de participants
De 3 a 5: 5
De 6 a 10: 10
Més de 10: 15
b.3.- Valoració Sector
Zona preferent: 5
Valor afegit: 3, 7, 10
Multisectorial: 5

La directora general de Treball
Margalida G. Pizà Ginard
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Num. 2678
Resolució del conseller de Treball i Formació de 14 de febrer de
2005, relativa a la sol·licituds d’inici anticipat de l’execució d’accions formatives en matèria de formació regulades per l’Ordre
de 18 de març de 2004.
Per Ordre del conseller de Treball i Formació de 18 de març de 2004,
publicada en el BOIB núm. 44, de 27 de març, s’han establert les bases reguladores de les subvencions, en matèria de Treball i Formació.

Criteris objectius d’avaluació de subvencions en matèria de Centres
Tecnològics
1.- Número associats:
De 10 a 20: 5
De 21 a 30: 10
Més de 30: 15
2.- Programa que desenvolupa:
Millora qualitat: 10
Millora formació: 10
Millora informació: 5
Millora comercialització: 5
3.- Equipaments i laboratoris:
Tecnologia actual: 5
Tecnologia alta: 10
Tecnologia punta: 15
4.- Adquisició nous equipaments de laboratori: 10
5.- Desenvolupament programa de I+D+i: 15
Palma, 11 de febrer de 2005
El conseller de Comerç, Indústria i Energia
José Juan Cardona
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 2566
Resolució de la directora general de Treball, de data 10-02-2005,
per la qual es fa pública la Revisió Salarial del conveni col·lectiu del sector ‘Empleats de Notaries de les Illes Balears’’

La disposició derogatòria única d’aquesta Ordre deroga, entre d’altres,
l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 5 de setembre de 2003, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts públics per a projectes d’actuacions formatives emmarcades en l’objectiu 3 del Fons Social
Europeu (FSE).
L’article 8 de l’Ordre de 18 de març de 2004 estableix que l’òrgan competent per resoldre la concessió de les subvencions és el conseller de Treball i
Formació.
Prèviament a la resolució de concessió de subvencions, de conformitat
amb l’article 13 del Decret 11/2000, de 4 de febrer (BOIB núm. 21, de 17 de
febrer), pel qual es regulen els programes de formació professional ocupacional
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, correspon al Consell
de Formació Professional de les Illes Balears informar, entre d’altres, les propostes de programació, en les seves diverses modalitats.
Per aquesta raó, Atesa la necessitat de donar cobertura a la continuïtat de
la formació professional ocupacional i continua , i atès el termini necessari per
a la tramitació del corresponent expedient administratiu, per tal de donar una
resposta a les necessitats de la nostra comunitat,
Resolc
Primer. Es pot sol·licitar l’inici anticipat de l’execució d’una acció formativa presentada en el marc d’una resolució de convocatòria publicada d’acord
amb l’establert en l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 18 de març de
2004 (BOIB núm. 44, de 27 de març), per la qual s’estableixen les bases que
regulen les subvencions de la Conselleria de Treball i Formació, una vegada el
Consell de Formació Professional de les Illes Balears hagi informat favorablement sobre la proposta de programació elevada per la Direcció General de
Formació, sempre i quan les entitats presentin el projecte formatiu i aquest s’adapti a les exigències de l’esmentada Direcció General pel seu inici.

Direcció General de Treball
Secció IV (Ordenació Laboral)

El director general de Formació, autoritzarà o denegarà expressament
aquesta sol·licitud.

Referència:
Convenis col·lectius
Expedient: 73 (Llibre 2, assentaments 19 i 20 )
Codi del conveni: 0700315.-

Aquesta autorització no pressuposa, en cap cas, la concessió de finançament, el qual es farà d’acord amb el procediment establert a la normativa d’aplicació.

La Comissió Paritària del conveni col·lectiu del sector dels ‘Empleats de
Notaries de les Illes Balears’:
-Il·lustre Col·legi Notarial de Balears, i
-La representació legal del col·lectiu dels Empleats de Notaries de
Balears,
han subscrit l’acta del 24-012005 de la Revisió Salarial del seu Conveni
Col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, i l’art. 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener (BOE del 14.01.99);
RESOLC:

Segon. En conseqüència, deixar sense efecte la Resolució del conseller de
Treball i Formació de 16 de gener de 2004 (BOIB núm. 11, de 24 de gener),
relativa a la sol·licitud d’inici anticipat de l’execució d’accions formatives en el
marc de d’una resolució de convocatòria de l’objectiu 3 del Fons Social
Europeu.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 14 de febrer de 2005
El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes
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