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ACTUACIÓ SUBVENCIONADA:
NÚMERO D’EXPEDIENT:
ENTITAT PROMOTORA:

—o—
Num. 24574
Resolució de la consellera de Treball i Formació, de dia 21 de desembre de 2007, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per l’any
2008, adreçada als centres col·laboradors no signants de contracte-programa, per a la realització d’actuacions formatives emmarcades dins
l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu i convocatòria d’ajuts adreçada a l’alumnat d’aquestes accions formatives per a guarderia i/o custòdia i
transport, tramitada com a expedient anticipat de despesa.
L’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig), estableix les bases reguladores per concedir subvencions
en matèria de treball i formació. L’article 3 determina que les convocatòries s’han d’aprovar per resolució del conseller competent en matèria de treball i formació
i que s’han de publicar en el BOIB. Així mateix, aquest article estableix que l’acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els punts que indica l’article 13
de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, actual article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Atès el Decret 11/2000, de 4 de febrer, (BOIB núm. 21, de 17 de febrer), modificat pel Decret 54/2000, de 31 de març (BOIB núm. 44 Ext., d’1 d’abril), i
pel Decret 21/2003, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 15 de març), pel qual es regulen els programes de formació professional ocupacional en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que regula, en el capítol I del títol V, els programes cofinançats pels pressuposts de la Unió Europea, d’acord amb la normativa del Fons Social Europeu.
L’article 21 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2001 (BOIB núm. 66, de 2 de juny), per la qual es dicten normes de desplegament del Decret 11/2000, de 4 de febrer, diu que l’alumnat d’aquestes accions formatives tenen dret a gaudir d’ajuts de guarderia i/o custòdia.
Així mateix, l’alumnat resident a Formentera que sigui beneficiari d’accions formatives impartides a Eivissa pot gaudir d’un ajut per a transport amb un
import, per dia d’assistència al curs, equivalent al preu del bitllet d’anada y de tornada en la tarifa més econòmica.
A més, en relació amb aquests ajuts, s’ha de dir que els és aplicable l’excepció als principis de publicitat i concurrència de l’article 7.1.c) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, ja que el gaudi dels mateixos es un dret que tenen tots els alumnes de les
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accions formatives que es convoquen a l’annex I d’aquesta resolució, sempre i
quan acompleixin els requisits establerts a l’annex II.
Per tot allò que s’ha exposat, atesa l’autorització del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, acordada per resolució de 23 de novembre de
2007, per la qual autoritza el pagament anticipat de les subvencions per executar les actuacions aprovades en el marc d’aquesta convocatòria, d’acord amb el
que estableix l’article 37.1.b) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i d’acord amb l’article
25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, segons
l’informe previ de la Direcció General de Pressuposts de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació,
Per tot això dict la següent
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nistracions públiques i de procediment administratiu comú, o 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 la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 21 de desembre de 2007
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal
Annex I
Convocatòria d’actuacions formatives emmarcades dins l’Objectiu 3 del
Fons Social Europeu i cofinançades per aquest Fons

Resolució
Primer
a) Aprovar la convocatòria de subvencions adreçada als centres col·laboradors que no tinguin signat un contracte-programa, per l’any 2008, per a la realització de les actuacions emmarcades dins l’Objectiu 3, del Fons Social
Europeu (període 2000-2006) i cofinançades per aquest Fons, segons disposa el
capítol I del títol V del Decret 11/2000, de 4 de febrer esmentat i, de conformitat amb les bases reguladores d’aquests ajuts, establertes per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de data 4 de maig de 2005.
b) Aprovar la convocatòria informativa d’ajuts de guarderia y/o custòdia,
per a l’any 2008, cofinançats pel Fons Social Europeu, dins el Programa
Operatiu de l’Objectiu 3 pel període 2000-2006 i regulats a l’article 21 de
l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2001, per la qual es
dicten normes de desplegament del Decret 11/2000, de 4 de febrer, i dels ajuts
per a transport per a l’alumnat resident a Formentera que sigui beneficiari d’accions formatives impartides a l’illa Eivissa.
Segon.
Import de la convocatòria
1. El crèdit inicialment assignat en aquesta convocatòria és de 1.355.000
euros, amb càrrec als pressuposts del Govern de les Illes Balears de l’any 2008,
distribuïts de la manera següent:
19301 324A01 44300.00 19102
70.000€
19301 324A01 46000.10 19102
70.000€
19301 324A01 46000.20 19102
10.000€
19301 324A01 46000.30 19102
10.000€
19301 324A01 46400.10 19102
20.000€
19301 324A01 46400.20 19102
10.000€
19301 324A01 46400.30 19102
10.000€
19301 324A01 47000.00 19102
600.000€
19301 324A01 48000.00 19102
500.000€
19301 324A01 48047.00 19102
50.000€
19301 324A01 48000.00
5.000€
2. L’assignació a cada una de les partides és vinculant per a l’import total
i no per a cada partida, a excepció de la partida 19301 324A01 48000.00, destinada als ajuts de transport per a l’alumnat resident a Formentera.
3. Aquesta Resolució de convocatòria; així com les concessions de subvencions que derivin d’ella, queden supeditades a la condició suspensiva de què
hi hagi crèdit adequat i suficient en l’exercici de 2008.
Tercer. La distribució territorial per illes del crèdit indicat en el dispositiu
segon serà la corresponent a la tassa de població activa a cada una de les illes.
En el supòsit que no s’assigni la totalitat de l’import corresponent a una
illa, es podrà redistribuir el crèdit sobrant de forma proporcional entre les altres
illes.
Quart. Aprovar els termes d’aquesta convocatòria que consten a l’annex I,
relatiu a les subvencions de les actuacions formatives emmarcades dins
l’Objectiu 3 de l’FSE i a l’annex II, relatiu als ajuts adreçats a l’alumnat d’aquestes accions formatives.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, segons el que preveu 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 i
l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-

1. Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les subvencions per actuacions formatives,
objecte d’aquesta convocatòria, tant els centres homologats del Pla FIP, inscrits
en el cens de centres col·laboradors, com els centres acreditats, sempre que no
tinguin subscrit un contracte-programa, d’acord amb els requisits especificats en
el capítol I del títol III del Decret 11/2000, de 4 de febrer.
2. Queden excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds presentades per
l’agrupació de diferents centres col·laboradors, als quals fa referència l’article
22 del Decret 11/2000, de 4 de febrer, pel qual es regulen els programes de formació professional ocupacional en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 21,
de 17 de febrer).
2. Actuacions subvencionables
- Eix 1. Inserció i reinserció ocupacional dels desocupats
Mesura 1. Oferir possibilitats d’inserció en el mercat laboral a les persones desocupades.
Actuació 1.1.2. Formació professional ocupacional dirigida a adults en
situació d’atur.
Mesura 3. Oferir vies d’inserció professional als joves
Actuació 1.3.2. Formació professional ocupacional, dirigida a joves desocupats, prioritàriament menors de 25 anys, que els possibiliti la inserció laboral.
La participació de les actuacions de l’eix 1 en relació al pressupost total
màxim assignat en aquesta convocatòria és del 65%.
- Eix 3. Reforç de l’estabilitat i l’adaptabilitat
Mesura 1. Assegurar l’actualització del nivell de competències dels treballadors
Actuació 3.1.1. Formació contínua de treballadors ocupats, enfocada als
requeriments del mercat laboral.
La participació de les actuacions de l’eix 3 en relació al pressupost total
màxim assignat en aquesta convocatòria és del 35%.
El percentatge en què participen les distintes actuacions del pressupost
total es pot incrementar o disminuir en un valor màxim del 10%, sempre condicionat a la valoració i aplicació dels criteris generals, dels complementaris i dels
específics.
Ateses les sol·licituds presentades, en el supòsit que no s’assigni la totalitat del percentatge establert per a cada actuació formativa, es podran redistribuir
els percentatges entre les diverses actuacions.
3. Destinataris de les accions
1. La programació sol·licitada s’ha d’adreçar a un mínim de 14 alumnes,
excepte les accions per executar a Formentera, les quals han de tenir un mínim
de 8 alumnes. Excepcionalment, es podran aprovar actuacions adreçades a un
nombre inferior d’alumnes, en els casos que estiguin degudament justificats.
2. El perfil dels alumnes ha d’acomplir els requisits especificats en la descripció de les actuacions que figura a l’apartat anterior.
3. Tindran la consideració de treballadors en situació activa, als efectes de
participar a les accions formatives de l’eix 3, els treballadors fixos discontinus
en període d’inactivitat laboral, a fi de millorar-ne la qualificació i afavorir-ne
la promoció i mobilitat professionals.
4. Tindran la consideració de treballadors en situació d’atur, els treballadors fixos discontinus en època d’inactivitat laboral i els treballadors amb contractes de treball inferiors a vint hores setmanals, als efectes de participar a les
actuacions 1.1.2. i 1.3.2.
4. Normes per programar les actuacions
1. Les actuacions de més de 50 hores de durada han d’incloure obligatòriament un mòdul de prevenció de riscs laborals, amb una durada mínima de 6
hores. En les actuacions de més de 150 hores, el mòdul de prevenció ha de tenir
una durada mínima de 12. Els mòduls han de ser els establerts per la Direcció
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General de Salut Laboral o bé els homologats per aquest òrgan.
2. Les accions formatives de més de 50 hores han d’incloure obligatòriament un mòdul de medi ambient, de 9 hores de durada, que facilitarà la Direcció
general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació.
3. No és objecte d’aquesta convocatòria la formació en prevenció de riscs
laborals de nivell bàsic (30/50hores) o superior (600 hores), ja que aquesta formació es durà a terme a través de la Direcció General de Salut Laboral.
4. Les actuacions de les especialitats detallades a l’annex IV, només es
podran sol·licitar per aquells centres que les tenguin homologades dins el Pla
FIP i acomplint els requisits establerts.
5. Quan es programin les especialitats prioritàries de l’annex V, les entitats hauran d’acomplir les especificacions i requisits establerts en els corresponents programes del Pla FIP, dels Certificats de Professionalitat o del Catàleg
Nacional de Qualificacions Professionals.
6. Quan les accions formatives es prevegin en la modalitat semipresencial
o a distància, s’hauran de programar per mitjà de plataformes tecnològiques de
teleformació i s’hauran de desenvolupar mitjançant un procés sistematitzat i
tutoritzat de l’aprenentatge, que permeti fer-ne un seguiment directe.
7. Únicament es podran incloure pràctiques en empreses, amb una durada
mínima de 80 hores i màxima de 150, en aquelles accions formatives de durada
superior a 200 hores i que es programin dins les actuacions 1.1.2 i 1.3.2.
5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds de programació és de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds de programació s’han de formalitzar en el model que
facilita la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació i s’han
de presentar en el Registre de la Conselleria de Treball i Formació o per qualsevol de les formes que regula 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.
2. Les entitats només poden presentar programació per impartir en les instal·lacions que tinguin homologades o acreditades amb titularitat pròpia.
3. El nombre d’accions sol·licitades ha d’estar en concordança amb la disponibilitat del centre per poder-les executar, de manera que no se superi la capacitat real del centre en relació al nombre d’aules acreditades o homologades i al
període temporal que estableix la convocatòria per executar-les.
4. Les entitats han de presentar una autovaloració de cada projecte, aplicant els criteris i les puntuacions que figuren en el punt 11 d’aquest annex, a
excepció del criteri o).
5. Quan es programin accions corresponents a mòduls formatius dels
Certificats de Professionalitat o programes de cursos normalitzats o formació
associada al Catàleg Nacional de Qualificacions no serà necessari detallar el
programa del curs a la sol·licitud. En aquests casos, serà suficient indicar el
nom del mòdul o mòduls formatius, el nombre d’hores i el codi o referència
legal i l’entitat estarà obligada a realitzar l’actuació amb els requisits de professorat, mitjans materials, recursos didàctics i altres condicions que estableixin els
corresponents programes.
6. Juntament amb les sol·licituds de programació, s’ha d’adjuntar una
relació de totes les actuacions formatives presentades (annex III), per ordre de
puntuació, segons l’autovaloració realitzada.
7. Quan l’entitat inclogui en la sol·licitud el número de fax, s’ha d’entendre que l’aporta per a les notificacions dels actes de tràmit, les quals s’hi podran
fer als efectes que regula l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
7. Documentació
1. Les entitats sol·licitants han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació
següent:
- Còpia acarada del DNI, NIF o targeta d’identificació de la persona
sol·licitant i de les persones que la representen legalment.
- Còpia acarada o còpia simple notarial del document constitutiu de l’entitat i dels 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 la persona que signa la sol·licitud.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se al
corrent del pagament de les obligacions amb aquest organisme.
- Declaració expressa en la qual constin tots els ajuts i les subvencions que
l’entitat hagi sol·licitat a qualsevol institució, pública o privada, relacionada
amb la sol·licitud presentada, o que li hagin estat concedits. En cas que no hi
hagi altres subvencions, cal la declaració expressa de no haver demanat cap
ajuda o subvenció per a l’objecte de la sol·licitud.
- Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir causa d’incompatibilitat per rebre la subvenció, segons la legislació vigent.
- Declaració responsable de la persona sol·licitant de complir les obliga-
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cions que estableix l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
- Declaració responsable de la persona sol·licitant de no incórrer en cap de
les circumstàncies que indica l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
- Certificat o acreditació d’existència de compte bancari, la titularitat del
qual recaigui en la persona beneficiària de la subvenció, mitjançant el model oficial aprovat per l’Administració, en cas que l’entitat no figuri com a perceptor
de la CAIB.
- Documentació acreditativa del compliment dels criteris de valoració, si
pertoca.
2. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005,
de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls a la productivitat (BOE núm.
277, de 18 de desembre), la sol·licitud d’ajuts implicarà l’autorització per a què
la Conselleria de Treball i Formació pugui obtenir de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària informació relativa a l’acompliment de les obligacions tributàries, a no ser que l’interessat manifesti expressament la seva negativa. En aquest cas, haurà d’aportar la documentació acreditativa d’estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració estatal, juntament
amb la sol·licitud d’ajuts.
3. En relació a les obligacions tributàries amb l’Hisenda autonòmica s’actuarà també segons el que s’ha exposat en el punt anterior.
8. Esmena de sol·licituds
La Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació, d’acord
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni les insuficiències observades,
i li ha d’indicar que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva petició, amb
la resolució prèvia, d’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei esmentada.
9. Criteris per seleccionar els beneficiaris
La selecció dels beneficiaris de les subvencions que estableix aquesta
Resolució s’ha d’efectuar pel procediment de concurs, de conformitat amb l’article 17 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions.
10. Comissió avaluadora
Per examinar les sol·licituds presentades i emetre’n un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució, es constitueix una Comissió
avaluadora que constarà de:
- President: un cap de servei de la Direcció General de Polítiques Actives,
Ocupació i Formació.
- Secretari: un funcionari de la Direcció General de Polítiques Actives,
Ocupació i Formació.
- Vocals: dos tècnics de la Direcció General de Polítiques Actives,
Ocupació i Formació i un tècnic del SOIB.
11. Criteris generals de valoració
a) La programació de especialitats formatives dels annexes IV i V.
NO— 0; SI— 5
b) La programació de mòduls corresponents a Certificats de
Professionalitat i de mòduls de formació associats al Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals no compresos en els annexes IV i V.
NO— 0; SI— 3
c) Execució en zones objectiu 2, d’acord amb l’annex VI d’aquesta
Resolució.
NO— 0; SI— 2
d) Desenvolupament dels nous jaciments d’ocupació, relacionats en l’annex VII d’aquesta Resolució.
NO— 0; SI— 4
e) Foment de la igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones, mitjançat l’execució d’accions formatives que tinguin en compte una participació
mínima del 50% del col·lectiu que estigui subrepresentat, en relació amb el sector i l’ocupació.
NO — 0; ?50% — 3
f) Formació emmarcada dins la família professional agrària.
NO—0; SI—5
g) Formació que pertanyi a les famílies professionals d’artesania, indústria tèxtil, pell i cuiro, indústries alimentàries i indústries de la fusta i del suro.
NO—0; SI—4
h) Priorització dels col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió del mercat
de treball (discapacitats, immigrants, desocupats de llarga durada, joves que han
abandonat el sistema educatiu, perceptors de renda mínima d’inserció, reclusos
i exreclusos, toxicòmans i ètnia gitana), a través de la seva participació en aquelles actuacions formatives que afavoreixin la seva integració sociolaboral.
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NO—0; SI—3
i) Desenvolupament de programes concebuts per aprofitar el potencial
d’ocupació de la societat de la informació, entre d’altres, la formació de formadors en noves tecnologies (xarxes telemàtiques, internet), noves formes de feina,
(teletreball, comerç electrònic) i programes que desenvolupen l’aplicació de
noves tecnologies a les PIME.
NO—0; SI—1
j) Compromís de contractació de l’alumnat que acabi les accions formatives: 0,5 punts per alumne/a. El compromís de realitzar la contractació s’ha de
presentar d’acord amb el model que figura a http://infosoib.caib.es
k) Justificació documental de l’adaptació de les instal·lacions per permetre l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.
NO— 0; SI—4
l) El grau d’execució de la programació corresponent al període 20062007:
Entre 51% i 75%— -2; entre 26% i 50%— -4; menys de 26%— -6
m) Acreditació documental de la certificació en un sistema de gestió de la
qualitat.
NO— 0; SI— 3
n) Acreditació documental de la implantació d’un sistema de gestió de
prevenció de riscs laborals:
NO— 0; SI— 3
o) L’adequació tècnica i pedagògica del projecte formatiu:
De 0 a 3 punts
12. Criteris específics de valoració
Eix 1:
- Realització de pràctiques en empreses.
NO — 0; SÍ — 2
13. Criteris per a la concessió
Finalitzat el termini per presentar sol·licituds de programació, s’ha de reunir la Comissió avaluadora i ha de procedir a valorar les sol·licituds d’acord amb
els criteris que figuren al punts 11 i 12 d’aquest annex.
S’estableix una puntuació mínima de 11 punts per poder optar al procediment de concessió de subvencions. Seran desestimades totes aquelles sol·licituds que no arribin a aquesta puntuació mínima.
Per concedir les sol·licituds de programació presentades, es tindrà en
compte la puntuació obtinguda en els criteris de valoració relacionats als punts
11 i 12, l’aplicació dels criteris de selecció complementaris que figuren en el
punt següent i les limitacions pressupostàries, d’acord amb el crèdit assignat.
En el cas que dues sol·licituds coincidents en tipus d’actuació, especialitat i lloc d’impartició hagin obtingut la mateixa valoració, el desempat es produirà tenint en compte aquella que hagi aconseguit més punts en el criteri de
valoració o), i en el cas de que tinguin igual puntuació en aquest criteri, es seleccionarà la sol·licitud que hagi entrat abans en el registre.
14. Criteris de selecció complementaris
Una vegada valorats els projectes, i a fi d’aconseguir una programació
diversificada i que doni resposta a les necessitats territorials, s’aplicaran els
següents criteris complementaris:
a) Diversificació de l’oferta formativa
Aquest criteri s’aplicarà donant prioritat a les especialitats que no estiguin
contemplades dins l’oferta formativa aprovada per la Conselleria de Treball i
Formació, a través de qualsevol de les formes de col·laboració previstes en el
capítol II del Títol III del Decret 11/2000 de 4 de febrer, i que estigui programada dins el període temporal objecte d’aquesta convocatòria, tot i tenir puntuació inferior.
b) Desconcentració territorial de l’oferta formativa
Aquest criteri s’aplicarà prioritzant la selecció de les especialitats programades a localitats o àrees territorials amb menys oferta formativa, per aconseguir una distribució geogràfica equilibrada de la programació aprovada.
15. Procediment de concessió
1. El procediment per concedir les subvencions s’inicia d’ofici, mitjançant
aquesta convocatòria d’ajuts.
2. L’òrgan competent per iniciar el procediment per tramitar les sol·licituds és la consellera de Treball i Formació, i correspon al personal adscrit a la
Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació instruir el procediment per concedir els ajuts.
3. Els ajuts s’han de concedir mitjançant una resolució motivada del conseller de Treball i Formació, en la qual s’ha de fixar amb caràcter definitiu la
quantia individual de la subvenció concedida.
4. Abans de la proposta de resolució de concessió i en aplicació de l’article 11, lletra f, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l’entitat haurà
de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant
l’Hisenda autonòmica.
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5. El termini per resoldre i notificar és de tres mesos, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat una
resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada. La resolució s’ha de
notificar individualment.
16. Procediment d’adjudicació
1. Acabat el termini per presentar sol·licituds de programació, s’ha de reunir la Comissió d’Avaluació i ha d’examinar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració. Aquesta Comissió pot efectuar totes les comprovacions que
estimi adients i sol·licitar tots els aclariments que cregui oportuns.
2. La Comissió d’Avaluació, en haver examinat les sol·licituds, n’ha d’elevar un informe al director general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació;
aquest informe servirà de base per elaborar la proposta de resolució sobre la
concessió o la denegació de les subvencions. El director general de Polítiques
Actives, Ocupació i Formació, al seu torn, ha de presentar l’informe al Consell
de Formació Professional de les Illes Balears.
3. La consellera de Treball i Formació, atès l’informe del Consell de
Formació Professional de les Illes Balears sobre la proposta de programació, en
el marc de les disponibilitats pressupostàries, ha de dictar una resolució d’aprovació o de denegació, degudament motivada, que ha de notificar a la persona
interessada. La resolució d’aprovació està condicionada a la presentació del projecte formatiu, d’acord amb la normativa aplicable, i a la tramitació de l’expedient administratiu corresponent.
17. Autorització d’inici anticipat d’execució de les accions formatives
1. Amb la necessitat de donar cobertura a la continuïtat de la formació professional, i atès el termini necessari per tramitar els corresponents expedients
administratius per concedir les subvencions, les entitats poden sol·licitar l’inici
anticipat de l’execució d’una acció formativa, una vegada que el Consell de
Formació Professional de les Illes Balears hagi informat sobre la proposta de
programació que li hagi estat presentada elevada per la Direcció general de
Polítiques Actives, Ocupació i Formació, sempre que les entitats presentin el
projecte formatiu i que aquest projecte s’adapti a les exigències del SOIB quant
al seu inici, tot de conformitat amb l’article 10 de les bases reguladores d’aquestes subvencions.
2. El director general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació ha d’autoritzar o denegar expressament aquestes sol·licituds.
3. Aquesta autorització no pressuposa, en cap cas, la concessió de finançament, el qual s’ha de fer d’acord amb el procediment que estableix la normativa aplicable.
18. Publicitat
La publicitat de les accions formatives subvencionades s’ha d’ajustar als
models establerts pel Departament de Comunicació de la Conselleria de Treball
i Formació.
19. Presentació del projecte formatiu
Una vegada aprovades les accions formatives, i, en el cas que no s’hagin
presentat els projectes formatius per a l’inici anticipat de les actuacions tal com
preveu l’apartat 17 d’aquest annex, les entitats disposaran de 30 dies naturals
per elaborar i presentar els projectes de totes les actuacions aprovades, d’acord
amb el dispositiu següent.
20. Contingut del projecte formatiu
1. El projecte formatiu, atenent el tipus d’actuació sol·licitada, s’ha d’adequar a les guies que facilita el departament encarregat de fer el seguiment i
s’ha de presentar en suport de paper amb cada full signat pel responsable del
centre. Així mateix, s’ha de presentar en suport informàtic quan així ho sol·liciti la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació.
2. El departament encarregat de fer el seguiment de les accions formatives pot requerir la modificació dels aspectes que puguin contribuir a millorar la
qualitat de la formació, sempre que no impliquin cap alteració substancial del
projecte aprovat, com també pot requerir tota aquella informació que estimi
necessària per fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions, de conformitat
amb el que estableix la normativa reguladora aplicable.
3. L’entitat beneficiària dels ajuts haurà de sol·licitar amb caràcter previ,
motivadament i per escrit, qualsevol modificació del projecte aprovat.
21. Acabament de les actuacions adjudicades
Les actuacions adjudicades han d’haver acabat el dia 30 de setembre de
2008, com a data límit.
22. Justificació de l’aplicació dels fons
D’acord amb el que estableix l’article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova del Text refós de la Llei de subvencions, els
beneficiaris tenen l’obligació de justificar l’aplicació del fons percebut a la fina-
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litat que hagi servit de fonament per concedir la subvenció presentant una
memòria econòmica i, sempre que l’activitat objecte de la subvenció ho permeti, mitjançant l’aportació dels corresponents documents acreditatius (factures o
resta de documents de caràcter probatori equivalent).
23. Memòria de resultats
1. Els beneficiaris dels ajuts han de presentar, en el termini màxim de 30
dies naturals des de l’acabament de l’actuació, una memòria de resultats d’acord
amb el model facilitat pel departament encarregat del seguiment de les accions,
que contingui, com a mínim, la fitxa d’avaluació individual dels alumnes, si pertoca, l’acta d’avaluació i l’estudi dels resultats.
24. Memòria econòmica
Els beneficiaris dels ajuts han de presentar en el termini màxim de dos
mesos des de l’acabament de l’actuació formativa, una memòria econòmica, que
contingui, com a mínim, la documentació que es relaciona a continuació de conformitat amb els models que figuren com annex VIII, i d’acord amb la
Instrucció de la Intervenció General, de data 24 d’octubre de 2005, per a la justificació dels expedients de subvenció mitjançant el compte justificatiu:
1. Relació detallada de les despeses, agrupades en despeses docents,
directes i indirectes, d’acord amb els criteris d’imputació establerts a l’apartat
26.
2. Originals, o còpies acarades, dels documents justificatius de les despeses: nòmines, seguretat social i factures de servei i altres documents de valor
probatori equivalent, que s’han d’ajustar a les previsions contingudes en el Reial
decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’IVA i
documents probatoris del pagament efectiu de les despeses.
3. Informe explicatiu dels criteris d’imputació de les despeses i relació de
les activitats efectivament realitzades amb relació al projecte aprovat, signat pel
representant de l’entitat beneficiària
4. Explicació i justificació, si pertoca, de les desviacions entre el pressupost inicial presentat i el realitzat realment.
5. Certificat, expedit per les persones responsables, de l’exactitud comptable i de la certesa dels fets justificats.
6. Sol·licitud d’abonament del darrer pagament pendent de l’actuació.
La Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació podrà
sol·licitar qualsevol altra documentació que consideri adient, i també que es presenti en suport informàtic, per homogeneïtzar i agilitar la revisió de les memòries econòmiques.
25. Import de la subvenció
1. L’import de les subvenció serà del 100% del projecte presentat, amb el
límits econòmics per hora i d’imputació que s’especifiquen en aquest apartat i a
l’apartat 26.
2. Els costos calculats que puguin ser imputats a projectes i mesures en el
pressupost presentat, han de correspondre a costos reals que puguin ser contrastats mitjançant un mètode verificable quan s’efectuï la declaració final de despeses.
3. El cost de l’hora de l’actuació formativa varia atenent el tipus d’acció i
la seva duració, d’acord amb la classificació següent:
a) Especialitzada: accions que, pel col·lectiu al qual s’adrecen (desfavorits
o d’alt nivell de qualificació) o pel contingut del curs, requereixen especialització, entre d’altres, del professorat, del material, dels continguts i les
instal·lacions.
— Accions de 20 a 50 hores: fins a 180,30 euros per hora.
— Accions de més de 50 hores: fins a 150,25 euros per hora.
b) General: idiomes, informàtica, gestió bàsica, administració, oficines,
disseny, oficis i altres accions no incloses en els altres grups.
— Accions de 20 a 50 hores: fins a 120,20 euros per hora.
— Accions de més de 50 hores: fins a 90,15 euros per hora.
26. Criteris d’imputació de la subvenció
L’import de les subvencions s’ha de determinar d’acord amb el pressupost
presentat per l’entitat, i hi són d’aplicació els criteris i límits que s’estableixen
en aquest apartat:
El pressupost d’una acció formativa se subdivideix en tres partides que
inclouen els conceptes següents, amb els criteris d’imputació corresponents:
a) Costos docents (professorat i tutories, elaboració de mitjans didàctics,
preparació i avaluació):
Es pot imputar fins a un màxim de 60,10 € per hora per a accions generals, i fins a un màxim de 120,20 € per hora per a accions especialitzades sempre que es justifiqui en el projecte i la Direcció general de Polítiques Actives,
Ocupació i Formació ho autoritzi. El cost en concepte de quilometratge està
inclòs en el cost hora.
Del cost total docent, un mínim del 80% s’ha d’imputar en concepte de
professorat i tutories i un màxim del 20% en concepte d’elaboració de mitjans
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didàctics, preparació i avaluació.
Es poden imputar per a manutenció i allotjament fins a 72,12 € per dia, i
en concepte de manutenció suportada directament pel professorat fins a 30 € per
dia.
El cost imputat en concepte de bitllet, allotjament i manutenció no es computa en el càlcul cost de l’hora docent.
b) Costos directes (assegurances d’alumnes, arrendaments, arrendaments
financers, publicitat, material didàctic i fungible):
El cost per imputar en concepte d’arrendament d’immobles s’ha de justificar presentant la factura corresponent, quan la finalitat de l’arrendament sigui
exclusivament per impartir una actuació.
Es pot imputar fins a un 5% sobre el cost total de l’acció en concepte de
publicitat.
El cost del material lliurat als alumnes s’ha d’imputar en concepte de
material didàctic. En aquest supòsit els alumnes signaran un rebut en el qual
consti la relació del material rebut. Quan el material didàctic sigui propi del
curs, únicament s’ha d’imputar l’amortització dels béns inventariables adquirits,
d’acord amb el que s’estableix al Reial decret legislatiu 4/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de l’impost de societats (BOE núm. 61, d’11 de
març).
c) Costos indirectes (direcció, coordinació, administració —inclou assessoria fiscal i laboral—, subministrament de béns i serveis —llum, aigua, electricitat, telèfon, seguretat, neteja, missatgeria, bustiades, etc.—, amortització
d’equips, immobles i similars):
El concepte de direcció, coordinació i administració es pot imputar fins a
un màxim del 20% del cost total de l’acció. S’ha de justificar cada un dels conceptes de forma separada, tenint en compte les especificacions següents:
- Contractació externa de personal: es justifica mitjançant factura.
- Personal propi del centre: s’imputa la part proporcional de les nòmines
TC en relació a la durada del curs. Es calcula el cost hora de forma personalitzada i s’imputa la part que correspongui al nombre d’hores dedicades a aquest
concepte.
- Autònoms: es justifica amb la presentació d’un rebut signat o factura.
En concepte de subministrament de béns i serveis, s’ha d’imputar un
màxim del 7% del cost total de l’acció. S’ha de calcular el cost per m2 de l’aula i espais comuns utilitzats en l’execució de l’acció, o bé s’utilitzarà el criteri
proporcional del nombre d’hores d’activitat docent del centre en relació amb el
nombre d’hores del curs.
Quan la finalitat de l’arrendament d’un immoble no sigui exclusivament
per realitzar actuacions, el cost per imputar en concepte d’arrendament s’obté
calculant el cost per m2 de les aules i espais comuns utilitzats en l’execució de
l’actuació, o bé utilitzant el criteri proporcional del nombre d’hores d’activitat
docent del centre en relació amb el nombre d’hores del curs.
Quan l’entitat sigui propietària de l’immoble on s’executa l’actuació, el
cost per imputar en concepte d’amortització d’immoble s’ha de calcular de
forma proporcional a la durada del curs, els m2 de les aules i espais comuns utilitzats, i d’acord amb les taules fiscals. S’ha d’acompanyar d’un certificat.
El cost per imputar en concepte d’amortització d’equips s’ha de calcular
de forma proporcional a la durada del curs i d’acord amb les taules fiscals. S’ha
d’acompanyar d’un certificat.
27. Drets de l’alumnat
1. L’alumnat beneficiari de les actuacions formatives objecte d’aquesta
convocatòria que compleixi els requisits que especifica l’article 21 de l’Ordre
del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2001, per la qual es dicten
normes de desplegament del Decret 11/2000, pot gaudir d’ajuts per a guarderia
i/o custòdia.
2. Així mateix, l’alumnat resident a Formentera que sigui beneficiari d’accions formatives impartides a l’illa d’Eivissa, pot gaudir d’un ajut per a transport, amb un import, per dia d’assistència al curs, equivalent al preu del bitllet
d’anada i de tornada en la tarifa més econòmica.
3. L’exercici d’aquests drets s’efectua en els termes que estableix l’annex
II d’aquesta Resolució.
28. Obligacions de l’alumnat
1. L’alumne ha d’acreditar documentalment les condicions requerides per
poder assistir a l’actuació formativa.
2. Després d’haver estat seleccionat, l’alumne té l’obligació d’assistir i de
seguir amb aprofitament l’actuació formativa.
29. Pagament
1. D’acord amb la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació de 23 de novembre de 2007, d’autorització del pagament anticipat de
les subvencions concedides en el marc d’aquesta convocatòria, segons estableix
l’article 37 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions, el pagament s’ha de fer de la manera
següent:
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Primer pagament:
Fins a un 60% en concepte de bestreta, per a la qual cosa l’entitat beneficiària ha d’haver presentat prèviament, un certificat d’inici de les actuacions aprovades, juntament amb una sol·licitud d’abonament. En la resolució de concessió de la subvenció, d’acord amb l’article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d’agost,
de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma, s’eximirà el beneficiari de presentar garantia.
Segon pagament:
a) Fins un 40%, una vegada revisada la documentació justificativa presentada per la entitat i que es relaciona en els apartats 23 i 24 d’aquest annex, en el
cas que l’entitat hagi finalitzat totes les accions formatives subvencionades amb aquesta convocatòria abans del dia 31 de juliol de 2008.
b) Fins a un 40%, prèvia presentació, en el termini màxim de 30 dies naturals des de l’acabament de les actuacions, de la memòria final de resultats que es
detalla a l’apartat 23 d’aquest annex, juntament amb una sol·licitud d’abonament i un aval del 125% de la quantitat sol·licitada. La memòria econòmica es presentarà en els termes prevists a l’apartat 24 d’aquest annex.
2. L’abonament de les quantitats ha de comptar amb el vist-i-plau de la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació.
3. Les baixes de més del 20% del nombre total d’alumnes inicials establerts al projecte d’un curs i que no s’han pogut cobrir, d’acord amb el que estableix
l’article 11 de l’Ordre de 4 de maig de 2001, reduiran l’import aprovat proporcionalment al nombre d’alumnes que són baixa per sobre del 20% esmentat.
4. S’han de comptar com alumnes que han acabat el curs, els que abandonen abans del seu acabament per trobar-se en alguns del supòsits següents i les seves
vacants no han pogut ser cobertes: incapacitat transitòria mentre es mantingui la baixa mèdica, realització de feines de col·laboració social en les dates coincidents
amb el curs, feina o ingrés en presó.
30. Compatibilitat de subvencions
Els ajuts i subvencions objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb altres obtinguts per l’entitat sol·licitant per realitzar la mateixa actuació, excepte si es tracta de finançament parcial, que ha de constar a la petició de finançament, el conjunt d’ajuts i participacions no pot superar el 100% del cost de l’actuació.
Annex II
Convocatòria informativa d’ajuts adreçats a l’alumnat
1. Beneficiaris
L’alumnat que participi en les accions formatives aprovades dins aquesta convocatòria pot rebre els ajuts que s’indiquen a continuació:
a) Ajuts per a guarderia i/o custòdia, quan els alumnes estiguin en situació d’atur i es trobin en qualsevol de les circumstàncies següents:
- Que tinguin a càrrec seu fills menors de 6 anys.
- Que tinguin a càrrec seu fills amb edats entre 6 i 12 anys, ambdues incloses, que facin educació primària, sempre que l’horari de l’actuació sigui diferent
de l’horari escolar, fet que s’ha d’acreditar documentalment.
- Que tinguin persones dependents a càrrec seu.
b) Ajuts per a transport, quan els alumnes resideixin a Formentera i siguin beneficiaris d’accions formatives impartides a Eivissa.
2. Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar amb el model que facilita la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació i s’han de presentar en el Registre
General de la Conselleria de Treball i Formació o també per qualsevol de les formes que regula 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.
3. Termini per presentar les sol·licituds
1. Les sol·licituds d’ajuts per a guarderia i/o custòdia s’han de presentar en el termini d’un mes, comptador des de la data d’incorporació de l’alumne al curs,
excepte si el dret s’origina amb posterioritat, sempre que compleixi els requisits que estableix l’apartat 1 d’aquest annex en el moment de la sol·licitud.
Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar una fotocòpia de la targeta de demanda de serveis, un certificat acreditatiu de l’horari escolar, quan pertoqui,
i una fotocòpia confrontada del Llibre de família, o, si escau, d’un certificat mèdic o d’un assistent social, en què consti que la persona que està a càrrec seu necessita atenció continuada i, en el seu cas, l’informe i factures que s’esmenten a l’apartat 4 a).
2. Les sol·licituds d’ajuts per a transport s’han de presentar en el termini d’un mes, comptador des de l’acabament de l’acció formativa, juntament amb un
certificat d’empadronament.
4. Concessió i import dels ajuts
1. Els ajuts es concedeixen per resolució de la consellera de Treball i Formació en les quanties i les condicions següents:
a) Ajuts per a guarderia i/o custòdia: fins a un màxim de 60,10 euros mensuals per fill o per persona a càrrec seu, a excepció de les persones que presentin
un informe de necessitat emès pels serveis socials corresponents, a les quals se’ls ha de concedir un ajut pel cost total de l’import de la factura presentada en concepte de guarderia i/o custòdia.
La baixa del beneficiari de l’actuació formativa dóna lloc a la pèrdua del dret de rebre aquests ajuts, des del darrer mes en què s’hagi produït aquesta baixa.
b) Ajuts per a transport, equivalents al preu del bitllet d’anada i tornada en la tarifa més econòmica per dia d’assistència, quan l’alumne resident a Formentera
assisteixi a un centre ubicat a Eivissa en el qual s’imparteixi la formació.
Els alumnes únicament tindran dret a rebre aquests ajuts els dies d’assistència efectiva al curs.
2. El termini per resoldre i per notificar la resolució és de sis mesos. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat una resolució expressa,
la petició s’ha d’entendre desestimada. Aquest termini s’ha de comptar des de la data de presentació de la sol·licitud dels ajuts, perquè és un procediment iniciat a
instància de part, de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La resolució expressa s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la Conselleria de Treball i Formació, i se n’ha d’anunciar la publicació en dos diaris de la comunitat autònoma.
5. Justificació de l’aplicació dels fons
1. Ajuts per a guarderia i/o custòdia: els centres on s’imparteix l’acció formativa, durant la primera setmana de cada mes, han de presentar a la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació la relació dels alumnes i hi han d’assenyalar el nombre de dies que hi han assistit, com també les llistes d’assistència originals corresponents al mes anterior, signades pels alumnes, en el format que facilita la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació. A més,
els centres han de comunicar les baixes dels alumnes en el termini de 5 dies hàbils des del darrer dia d’assistència, fent-hi constar la data i la causa que l’ha produïda.
2. Ajuts per a transport: la justificació d’aquests ajuts s’ha de dur a terme mitjançant la comprovació de les llistes d’assistència.
6. Pagament
1. Ajuts per a guarderia: la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació ha de fer efectiu el pagament dels ajuts per a guarderia i/o custòdia
mensualment, una vegada que s’hagin justificat els requisits de l’apartat anterior.
2. Ajuts per a transport: la Direcció general de Polítiques Actives, Ocupació i Formació ha de fer efectiu el pagament dels ajuts per a transport en un pagament únic, una vegada que s’hagin justificat els requisits de l’apartat anterior.
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7. Compatibilitat amb altres ajuts
Els ajuts objecte d’aquesta Resolució són incompatibles amb d’altres que hagi obtingut el sol·licitant pel mateix concepte, excepte si es tracta de finançament
parcial, la qual cosa s’ha de fer constar en la petició de finançament. El conjunt dels ajuts no pot superar, en cap cas, el 100% del concepte.
Annex III

Annex IV
FAMÍLIES PROFESSIONALS I ESPECIALITATS
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
ADGI10 Telefonista / Recepcionista d’oficina (R.D. 308/96)
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
AFDB10 Socorrista aquàtic
AFDB40 Monitor esportiu
AGRÀRIA
AGAO50 Jardiner
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ELER10 Electricista de manteniment (R.D. 336/97)
ELER12 Manteniment i reparació de màquines i equips elèctrics
ELEL10 Electricista d’edificis (R.D. 940/97)
ELEL13 Instal·lacions d’energia renovable en edificis
ELET12 Manteniment de sistemes informàtics
ENERGIA I AIGUA
ENAE10 Instal·lador de sistemes fotovoltaics i eòlics (R.D. 2224/98)
ENAE30 Tècnic de sistemes d’energies renovables
ENAT10 Tècnic mantenidor de planta de captació i tractament d’aigua
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
EOCA10 Pintor (R.D. 2006/96)
EOCA40 Col·locador de paviments lleugers
EOCA50 Vidrier
EOCA70 Solador – alicatador (R.D. 2009/96)
EOCL10 Manobre (R.D. 2012/96)
EOCL30 Guixaire (R.D. 2013/96)
EOCE30 Operari de formigó
EOCI02 Reparador - mantenidor de inst. de fontaneria i calefacció
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EOCI10 Fontaner (R.D. 2008/96)
EOCT20 Auxiliar tècnic d’obra
EOCM80 Operador de grues
EOCX02 Mantenidor reparador d’edificis
TURISME I HOTELERIA
HOTA10 Recepcionista d’hotel (R.D. 305/96)
HOTA20 Governant/a d’hotel (R.D. 304/96)
HOTA30 Cambrera de pisos (R.D. 303/96)
HOTG10 Empleat d’agència de viatges (R.D. 300/96)
HOTG20 Guia de ruta
HOTF10 Hostessa / auxiliar de congressos
HOTI10 Tècnic en informació turística
HOTI20 Agent de desenvolupament turístic
HOTR20 Cuiner (R.D. 301/96)
HOTR70 Ajudant de cuina
HOTR40 Cambrer/a de restaurant – bar (R.D. 302/96)
HOTN10 Animador turístic
IMATGE PERSONAL
IMPP10 Perruquer/a (R.D. 332/97)
IMPP40 Esteticista
SANITAT
SANC01 Atenció especialitzada malalts d’alzheimer
SANC10 Zelador sanitari
SANC20 Auxiliar de infermeria en hospitalització
SANC3007 Auxiliar de infermeria en geriatria
SAND10 Tècnic en dietètica i nutrició
SANC6004 Tècnic en transport sanitari
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
SSCS10 Monitor sociocultural
SSCS21 Monitor de activitats de temps lliure infantil i juvenil
SSCS30 Auxiliar d’ajuda a domicili (R.D. 331/97)
SSCF10 Formador ocupacional (R.D. 1646/97)
SSCF11 Metodologia de la formació oberta i a distància
SSCF12 Disseny de mitjans didàctics
SSCF40 Tècnic de formació
SSCF20 Tutor d’empresa
SSCF30 Gestor de formació
Annex V
PROGRAMES NORMALITZATS
DE CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
FAMÍLIES PROFESSIONALS I ESPECIALITATS
ENERGIA I AIGUA
ENAE20 Instal·lador de sistemes d’energia solar tèrmica (R.D. 2223/98)
ENAT20 Operari de planta de tractament d’aigua (R.D. 405/97)
ENAT30 Operador de sistemes de distribució d’aigua (R.D. 410/97)
ENAT40 Tècnic de sistemes de distribució d’aigua
TURISME I HOTELERIA
HOTA40 Llencer – rentador – planxador
HOTR10 Cap d’economat i bodega
HOTR30 Cap de cuina
HOTR50 Cap de sala / maitre
HOTR60 Sumiller
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
IMAT11 Polimantenidor d’edificis i equipaments urbans
SANITAT
SANC5006 Auxiliar de infermeria en rehabilitació
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
SEAT10 Operador d’estacions depuradores d’aigües residuals (R.D. 330/97)
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
SSCS01 Vetllador de discapacitats físics i psíquics
SSCD10 Empleada de la llar
SSCL10 Expert en neteja d’immobles (R.D. 1596/97)
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FAMÍLIES PROFESSIONALS I QUALIFICACIONS
AGRÀRIA
AGA003_3 Jardinería y restauración del paisaje
IMATGE PERSONAL
IMP022_1 Servicios auxiliares de peluquería
IMP118_1 Servicios auxiliares de estética
IMP119_2 Peluquería
SANITAT
SAN025_2 Transporte sanitario
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
SEA026_2 Operación de estaciones de tratamiento de aguas
SEA027_2 Gestión de residuos urbanos e industriales
SEA252_3 Interpretación y educación ambiental
ENERGIA I AIGUA
ENA190 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas
ENA191_2 Montaje y mantenimiento de redes de agua
ENA193_3 Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos
ENA261_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas
ENA262_3 Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e
instalaciones de agua y saneamiento
ENA263_3 Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas
ENA264_3 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
EOC051_1 Operaciones de hormigón
EOC052_2 Fábricas de albañilería
EOC271_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
EOC272_1 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
SSC89_2 Atención socio sanitaria a personas en el domicilio
SSC319_1 Limpieza de superficies y mobiliario a edificios y locales
SSC320_2 Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales
TURISME I HOTELERIA
HOT091_1 Operaciones básicas de cocina
HOT092_1 Operaciones básicas de restaurante y bar
HOT093_2 Cocina
HOT094_3 Recepción
HOT222_1 Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Annex VI
Zones Objectiu 2
Alaró
Binissalem
Búger
Campanet
Consell
Inca
Lloseta
Mancor de la Vall
Santa Maria del Camí
Selva
Algaida
Andratx
Artà
Banyalbufar
Bunyola
Campos
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Fornalutx
Lloret de Vistalegre
Llubí
Manacor. Llevat la secció censal 2 del districte 7 (Cales de Mallorca)
Maria de la Salut
Montuïri
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Petra
Porreres
Sa Pobla
Puigpunyent
Sencelles
Sant Joan
Santa Eugènia
Sineu
Sóller
Valldemossa
Vilafranca de Bonany
Ariany
Palma. Únicament la secció censal 33 del districte 04 (Parc Bit + UIB)
Alaior
Ciutadella
Ferreries
Maó
Es Mercadal
Sant Lluís
Es Castell
Es Migjorn Gran
Sant Antoni de Portmany
Sant Josep de sa Talaia
Sant Joan de Labritja
Santa Eulària des Riu
Formentera
Annex VII
La Comissió Europea (1995) va classificar els nous jaciments d’ocupació en quatre grans apartats: vida diària, millora de la qualitat de vida, cultura i oci i
protecció del medi ambient, amb els 21 àmbits següents:
A. Els serveis de la vida diària
1. Els serveis a domicili: labors burocràtiques, ecomissatgeria, teleassistència, centres de dia per a persones majors, repartiment d’àpats a domicili, acompanyament de persones majors.
2. La cura dels nins: centres infantils fins a 6 anys, fonamentalment en zones rurals, guarderies fora de l’horari escolar, atenció de nins amb problemes, guarderies d’empreses o grups d’empreses, atenció durant la malaltia, activitats extraescolars.
3. Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació: accés a la informació, multimèdia, oci, multimèdia educativa, teletreball, televigilància, ampliacions de mercats.
4. L’ajut als joves amb dificultat i la seva inserció: alfabetització, orientació escolar per a grups amb dificultats, programes de reinserció. Mediador intercultural.
B. Els serveis de millora del marc de vida
5. La millora de l’habitatge: rehabilitació d’habitatges en nuclis antics i històrics, adequació d’habitabilitat i ampliació de l’espai habitable.
6. La seguretat: atenció de llocs públics, transports col·lectius, instal·lacions de seguretat en domicilis, empreses i llocs públics.
7. Els transports col·lectius locals: microbusos escolars en zones rurals, transport de persones grans a centres de dia o residències, transport per a persones
amb dificultats, transport públic menys contaminant.
8. La revaloració dels espais públics urbans: zones enjardinades, parcs, zones esportives.
9. Els comerços de proximitat: augment de la quota de mercat tradicional.
10. Estalvi energètic: estalvi en edificis i habitatges, ús de noves fonts energètiques, assessorament d’estalvi energètic a famílies, obres d’adaptació en edificis antics.
C. Els serveis culturals i d’oci
11. El turisme: projectes de turisme rural respectuosos amb l’entorn, turisme de muntanya, turisme cultural, turisme esportiu.
12. El sector audiovisual: producció i distribució de pel·lícules, televisió interactiva, producció d’emissions de TV, difusió de produccions de TV.
13. La valoració del patrimoni cultural: recuperació del patrimoni historicoartístic, recuperació d’espais i edificis d’interès historicocultural, difusió de la cultura.
14. El desenvolupament cultural local: reprografia, conservació i reproducció de fons, biblioteques i producció literària, recuperació de la història de cada
localitat.
15. Valoració de l’agricultura: agricultura ecològica, transformació de productes agroalimentaris autòctons.
D. Els serveis de medi ambient
16. La gestió dels residus: recollida i reciclatge de residus, recuperació i comercialització de materials selectius.
17. La gestió de l’aigua: contaminació, prevenció i control d’abocaments, protecció de fonts, neteja i manteniment de cursos fluvials.
18. La protecció i el manteniment de les zones naturals: conservació d’espais naturals, parcs, reforestació, control de la degradació, educació mediambiental.
19. La normativa, el control de la contaminació i les instal·lacions corresponents.
E. Nous jaciments inclosos en els informes més recents dels serveis de la Comissió Europea (1998)
20. Energies alternatives.
21. L’esport.
Annex VIII

BOIB

Num. 196

29-12-2007

63

64

BOIB

Num. 196

29-12-2007

(A) S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha acceptat l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de
concessió de l’ajuda.
(B) S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb l’establert en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C) L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb
el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(D) És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
(E) L’import elegible serà determinat pel servei tècnic gestor de l’ajuda, després de l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament presentat pel beneficiari en el compte justificatiu.
(F) L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) al cost elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per tant,
de l’obligació reconeguda.
(G) S’hi ha de consignar l’import total dels pagaments anticipats o parcials realitzats pel centre gestor durant l’execució del projecte subvencionat.
(H) És la diferència entre l’import de l’ajuda justificada (F) i l’import ja pagat (G). Aquest import es correspon amb la quantitat per la qual es proposa el
pagament. En el cas que la quantitat ja pagada sigui superior a l’import de l’ajuda justificada no es proposarà el pagament de l’ajuda, sinó el reintegrament dels
pagaments realitzats a l’excés, així com dels corresponents interessos de demora.

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 24611
Anunci d’adjudicació del contracte de servei de neteja de l’IES Port de Pollença.
1.- Entitat adjudicadora:
Organisme: Conselleria d’Educació i Cultura.
Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Expedients.
Número de expedient: CONTR 2007 3396
2.- Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Serveis
Descripció de l’objecte: Servei de neteja de l’IES Port de Pollença.
Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB núm. 163, d’1 de novembre de 2007.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.

