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Num. 5400
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de dia 8 de març de 2012 per la qual s’ordena la
inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les
Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Astilleros de
Mallorca, SA (exp.: CC_TA_01/058, codi de conveni
07000042011981)
Antecedents
1 El dia 21 de juny de 2011, la representació de l’empresa Astilleros de
Mallorca, SA i la del seu personal subscriviren el text del Conveni col·lectiu de
treball de l’aquesta empresa.
2 El dia 21 de juliol, el senyor Diego Colón de Carvajal Gorosabel, en
representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, sol·licità el
registre, dipòsit i publicació del conveni col·lectiu esmentat.
Fonaments de dret
1 L’article 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
2 El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
3 L’article 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
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la convocatòria corresponent.
Segon. Establir un termini de presentació de sol·licituds de quinze dies
hàbils des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. L’hora límit de presentació de sol·licituds
són les 14 hores del darrer dia del termini.
Tercer. Autoritzar una despesa per un import màxim de 65.200 euros.
Aquest import es distribueix en les anualitats següents: un màxim de 36.400
euros amb càrrec del pressupost de l’any 2012, un import màxim de 28.800
euros del pressupost de l’any 2013, amb càrrec a la partida pressupostària 659
Becaris de l’Àrea d’Informació, Divulgació i Formació.
Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat la
Resolució, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació, 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 el jutjat competent en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

1 Ordenar la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius
de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Astilleros de Mallorca,
SA.

Palma, 14 de març de 2012
El president del Centre Balears Europa
Antoni Gómez Pérez

2 Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3 Notificar aquesta Resolució a la Comissió Negociadora.
Palma, 8 de març de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)
(Vegeu-ne la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 5492
Resolució del president del Centre Balears Europa per la qual
s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de quatre
Beques CBEuropa corresponents al període 2012 per a la formació pràctica de joves titulats universitaris a l’oficina del CBE
a Brussel·les i per la qual s’aprova la convocatòria corresponent
Atès el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, el qual té per objecte determinar el règim jurídic de
les subvencions, l’establiment o la gestió de les quals correspon a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats
que en depenen i, en particular, la disposició addicional primera de la norma
esmentada.
Atesos els Estatuts del Centre Balears Europa, els quals disposen que
l’objecte del consorci és l’impuls, l’organització i la coordinació d’activitats
relacionades amb l’àmbit de la Unió Europea i que per acomplir-lo el Centre té
entre les seves finalitats atorgar ajuts i beques.
Fent ús de les competències que em són atribuïdes per l’article 21.1.o)
dels Estatuts del Centre Balears Europa, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de concessió
de quatre Beques CB Europa corresponents al període 2012 per a la formació
pràctica de joves titulats universitaris a l’oficina del CBE a Brussel·les i aprovar

ANNEX
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE
BEQUES CBEUROPA 2012
Objectius
—Adquirir una experiència formativa de caràcter pràctic a Brussel·les.
—Conèixer el funcionament de les polítiques i de les accions de la Unió
Europea.
—Participar en l’activitat habitual i col·laborar en les tasques tècniques de
l’oficina de Brussel·les: recerca d’informació i preparació de material i documentació, assistència a reunions o conferències d’institucions i òrgans de la
Unió Europea, i col·laboració en la realització d’informes, butlletins, etc.
—Assolir uns amplis coneixements pràctics de tot el que suposa la pertinença d’Espanya, especialment les Illes Balears, a la Unió Europea.
Dotació
—El CBE es compromet a dotar el becari o becària amb la quantitat de
1.200,00 euros mensuals bruts (13.200,00 euros anuals). S’hi practicarà la retenció de l’IRPF i la cotització en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
—Dotació mensual màxima per a formació complementària de 200,00
euros bruts mensuals, no acumulatius i durant el temps de la beca, amb la justificació prèvia de la despesa.
—Abans de començar, els becaris han de fer un curs de preparació voluntari a càrrec del CBE durant dues setmanes (una a Palma i l’altra a Brussel·les).
—Allotjament i manutenció per als dies de preparació prèvia a
Brussel·les.
—El CBE també es compromet a sufragar el bitllet d’avió d’anada i el de
tornada al començament i a la conclusió de la beca.
—Assegurança durant el període de la beca a càrrec del CBE.
Destinataris: requisits
—Ser titulat universitari, amb una llicenciatura o estudi de grau.
—Acreditar com a mínim un coneixement d’anglès del nivell B2, segons
el Marc comú de referència per a les llengües (MCERL).
—Acreditar com a mínim un nivell de català B2 (MCERL).
—Tenir la ciutadania d’un dels estats membres de la Unió Europea.
—Acreditar la residència a les Illes Balears.
—Edat límit: 30 anys.
—No s’hi poden presentar persones anteriorment becades pel CBE.
Terminis
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—Presentació de candidatures: quinze dies hàbils des del dia següent de
la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears. L’hora límit
de presentació de sol·licituds són les 14 hores del darrer dia del termini.
—Data d’incorporació a l’oficina de Brussel·les: 1 de juny de 2012.
Lloc de presentació:
Centre Balears Europa

22-03-2012

la pàgina Web esmentada.
En general, per a qualsevol comunicació pública que s’hagi de fer després
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears s’utilitzarà la pàgina web oficial del Centre Balears Europa (www.cbe.es).
Procediment de selecció dels candidats
Els 10 candidats amb major puntuació passaran com a preseleccionats a
fer una entrevista personal amb el jurat de selecció. L’entrevista consistirà en
una prova de coneixement de la realitat social i cultural de les Illes Balears i
d’Europa.
Es puntuarà com a màxim amb 10 punts l’entrevista personal dels 10 candidats preseleccionats, que s’afegiran als obtinguts en la dels criteris de mèrit.
Les entrevistes personals als candidats preseleccionats s’efectuaran la setmana del 23 al 27 d’abril de 2012.
La resolució del jurat de selecció es comunicarà individualment i s’anunciarà a la pàgina web del CBE abans del dia 5 de maig de 2012.

a)Presentació de manera presencial:
C/ Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel.: 971 78 43 46 Fax: 971 17 78 43 35
Horari: de 9 a 14 hores
b)Presentació telemàtica:
A l’adreça electrònica: cbe@cbe.caib.es
Documentació que s’ha de presentar
a)En la presentació presencial:
—Currículum amb format EUROPASS i carta de presentació.
—Acreditació de la llicenciatura o l’estudi de grau (original o còpia compulsada)
—Còpia dels certificats que avalin els requisits i els mèrits exposats (originals o còpies compulsades)
—Una fotografia de mida carnet.
—DNI (original o còpia compulsada)
b)En la presentació per mitjans telemàtics:
-La mateixa documentació assenyalada a l’apartat anterior, escanejada,
que ha de ser després acarada amb la documentació original que presenti presencialment l’aspirant a la beca, com a màxim, abans de celebrar-se la reunió
del Jurat per valorar els mèrits.
Mèrits: criteris de valoració
Les candidatures es valoraran sempre que es compleixin i s’acreditin els
requisits dels candidats, i es valoraran els mèrits d’acord amb la puntuació
següent:
CRITERIS
Segona llicenciatura o estudi de grau
Postgrau
Doctorat

PUNTUACIÓ
2
1
2

Llicenciatura o grau en: economia, dret, ciències polítiques i de l’Administració,
turisme o ciències de la informació

1

Acreditació d’un grau de minusvalidesa del 33 %, com a mínim

2

Acreditar residència a les Illes Balears per un període superior a cinc anys
consecutius

1

Català C1 del MCERL (antic C)
Català C2 (antic D) o E del MCERL

1
2

Nivell d’anglès (C1, C2 MCERL)

2

Per cada idioma estranger diferent de l’anglès:
Nivell d’idioma mitjà (B1, B2 MCERL)
Nivell d’idioma avançat (C1, C2 MCERL)

1
2

Formació o experiència UE bàsica (curs especialització, fins a 500 hores)
Formació o experiència UE superior (màster, més de 500 hores)
Puntuació màxima

1
2
20 punts

Jurat de selecció
El jurat de selecció de les Beques CBEuropa 2012 és un òrgan col·legiat
que és elegit per la Junta Rectora a proposta del president del Centre Balears
Europa. Està compost per tres membres de la Junta Rectora del consorci, dos
d’entitats adherides i un membre de la Representació de la Comissió Europea a
Espanya. El director gerent del CBE hi intervindrà amb funcions de secretari.
La composició del Jurat i la data de les seves reunions per valorar la documentació presentada pels aspirants seran objecte de publicació a través de la
pàgina web del CBE, amb una antelació mínima de tres dies abans que tenguin
lloc les reunions esmentades.
Les dates de les entrevistes personals seran també objecte de publicació a

Condicions
—La durada del programa de formació en pràctiques és de 12 mesos a
partir de la incorporació (excloent-ne el mes de vacacions).
—El fet d’accedir a la beca no implica relació contractual per a l’entitat,
així com tampoc no implica cap compromís professional una vegada finalitzada la beca.
—El baix rendiment en l’aprenentatge del programa de formació en pràctiques serà motiu perquè els òrgans de decisió considerin la possibilitat de retirar la condició de becari o becària.
—En cas de renúncia del becari o becària abans del final de la beca, s’ha
de comunicar amb 15 dies d’antelació.
—La persona becada ha de respectar el fet d’estar integrada en una entitat pública i en cap moment no pot posar en perill el bon nom del CBE.
—El becari o becària ha de signar un document d’acceptació de les condicions de la beca i, d’aquesta manera, quedarà formalitzada la seva condició de
persona becada a l’oficina de Brussel·les del CBE.
—La jornada és de 30 hores setmanals de formació pràctica a l’oficina de
Brussel·les del CBE i de 10 hores setmanals de formació acadèmica.
—La dotació per a formació complementària està subjecta a l’autorització
prèvia, per garantir els criteris d’adequació a la finalitat de la beca
—El termini per iniciar la formació complementària és de 5 setmanes des
de la incorporació. En cas d’incomplir-se aquest termini, la jornada serà de 40
hores fins a l’inici de la formació.
—Si als 6 mesos de la incorporació no s’ha iniciat cap formació complementària es perdrà el 50 % de l’assignació corresponent, i als 9 mesos, el 75 %
de l’import.
—Durant la beca s’ha d’acreditar l’aprofitament de la formació complementària mitjançant documents de control d’avaluació.
—Es preveu la possibilitat de pròrroga de la beca per un termini màxim
d’un any, pel mateix import que la beca prorrogada, sota les següents condicions:
- La pròrroga està condicionada a les necessitats i disponibilitats del
Centre Balears Europa, i en cap cas es considerarà que els becaris tenen dret a
la pròrroga.
- La concessió de pròrroga està, a més, condicionada a:
a)Presentació d’una memòria relativa a les activitats desenvolupades pel
becari en el marc de la Beca.
b)Presentació de les acreditacions de la formació complementària .
c)Entrevista personal on s’avaluarà el grau d’aprofitament de la Beca.

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 5344
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 5 de març de
2012 per la qual es concedeixen ajuts per a transport i/o beques
per a persones amb discapacitat destinats a alumnes desocupats
de les accions formatives aprovades els anys 2008 i 2009 i adreçades prioritàriament a treballadors ocupats
Fets
1. Les persones que s’indiquen en l’annex adjunt, com a alumnes d’una
acció de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats, han presentat sengles sol·licituds d’ajuts per a transport i/o de beques per a persones amb discapacitat, en el

