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DESCRIPCIÓ: projecció exterior del sistema universitari de les Illes
Balears i dels col·lectius que en formen part
OBJECTIUS I EFECTES: foment dels estudis universitaris i de la mobilitat
COST: 6.000 €
CONVOCATÒRIA: anual
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: internacionalització de la UIB i
dels diferents col·lectius que en formen part
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
FONS DE FINANÇAMENT: 13801 421F01 4
DESCRIPCIÓ: projecció exterior del sistema universitari de les Illes
Balears i dels col·lectius que en formen part en el marc de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània
OBJECTIUS I EFECTES: Foment dels estudis universitaris i de la mobilitat i de la presència de la Comunitat Autònoma en la citada euroregió lligantla amb el Campus d’Excel·lència aconseguit per la Universitat de les Illes
Balears i amb la col·laboració d’algunes de les universitat inserides dins
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
COST: 12.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: establiment de col·laboracions
entre estudiants universitaris de les Illes Balears i centres d’estudi i empreses de
territoris francesos de l’Euroregió
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
FONS DE FINANÇAMENT: 13081 541A01 44113, 13081 541A01
42001, 13081 541A01 40100, 13081 541A01 48000, 13081 541A01 44423,
13081 541A01 47000, 13081 541A01 44406, 13081 541A01 44421, 13081
541A01 44365, 13081 541A01 74113, 13081 541A01 72001, 13081
541A01 70100, 13081 541A01 78000, 13081 541A01 74423, 13081
541A01 74365
DESCRIPCIÓ: ajuts per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
OBJECTIUS I EFECTES: regular el procediment de concessió d’ajuts per
dur a terme accions especials
COST: 150.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: foment de la recerca i la transferència de coneixement a empreses
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COST: 31.098,40 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat.

DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421D01 48000 00 13233
DESCRIPCIÓ: Escoles Viatgeres. Ajuts adreçats a 5è i 6è de primària
OBJECTIUS I EFECTES: recurs educatiu que permet continuar l’aprenentatge iniciat a l’aula, potenciant el coneixement de les diferents comunitats
autònomes, la seva riquesa i les seves característiques, i contribuir a la formació
de l’alumnat en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural de l’Estat espanyol
COST: 52.601,25 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421D01 48000 00 13233
DESCRIPCIÓ: Rutes Científiques. Ajuts adreçats a alumnes batxiller i
cicles formatius de grau mitjà
OBJECTIUS I EFECTES: contribuir a millorar l’estudi dels continguts de
caire cientificotecnològic, acostant els alumnes a les aplicacions actuals d’aquests coneixements i a les possibles sortides laborals; potenciar els estudis
científics i tecnològics, i donar una visió actual i innovadora de la ciència.
COST: 23.502,00 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421G01 48000 13268
DESCRIPCIÓ: premis extraordinaris de formació professional
OBJECTIUS I EFECTES: premiar l’alumnat de grau superior, un per
família professional, que hagi obtingut una qualificació mitjana igual o superior
a 8,50; fomentar l’esforç i la superació personal, i aconseguir millorar els resultats acadèmics dels alumnes de formació professional.
COST: 7.800 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
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DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421B02 48000 00
DESCRIPCIÓ: ajuts per a auxiliars de conversa
OBJECTIUS I EFECTES: donar suport als centres dels programes d’ensenyament de llengües estrangeres amb un auxiliar, parlant nadiu de la llengua
estrangera, i millorar l’aprenentatge de la llengua estrangera mitjançant el suport
d’un referent lingüístic i cultural de la llengua d’arribada de la Secció Europea.
COST: 250.000 €
CONVOCATÒRIA: pluriennal (2012-2013)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421B02 Fons Europeus
DESCRIPCIÓ: ajuts individuals per a la mobilitat de l’alumnat que fa part
de les pràctiques formatives en empreses d’altres països de la Unió Europea, i
per a la mobilitat del seu professorat
OBJECTIUS I EFECTES: compensar les despeses extraordinàries ocasionades pel fet de fer les pràctiques formatives en empreses a l’estranger
COST: 210.063,60 €
CONVOCATÒRIA: pluriennal (2012-2013)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: augment de la població activa i
potenciació de la qualificació professional de nivell dels futurs treballadors
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421D01 48000 00 13233
DESCRIPCIÓ: Rutes Literàries. Ajuts adreçats a alumnes de 3r i 4t
d’ESO
OBJECTIUS I EFECTES: complementar la formació que es dóna a l’aula mitjançant la realització d’una ruta literària, amb la qual es potencia i consolida l’hàbit lector i es fomenta el coneixement de la riquesa cultural i lingüística del nostre territori.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 9403
Resolució del conseller de Presidència de 9 de maig de 2012 per
la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria de Presidència en el primer quadrimestre
de l’any 2012
L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i
del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una
entitat privada.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis de
col·laboració subscrits per la Conselleria de Presidència en el primer quadrimestre de l’any 2012:
- Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca per a la celebració del Dia de les Illes Balears 2012, de 3 de
gener de 2012.
- Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular d’Eivissa per a la celebració del Dia de les Illes Balears 2012, de 3 de
gener de 2012.
- Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Formentera per a la celebració del Dia de les Illes Balears 2012, de 3
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de gener de 2012.
- Protocol general de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i la
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears; la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Sebastià de les Illes Balears; la Reial Acadèmia Mallorquina
d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics, i l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de les Illes Balears, de 13 de març de 2012.
- Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Centre
d’Ensenyament Superior Alberta Giménez per dur a terme pràctiques d’estudiants de periodisme o de comunicació audiovisual, de 13 d’abril de 2012.
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bre de 2006, pel qual es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE)
1083/2006 del Consell (DOUE L45, d e15 de febrer de 2007).
Se considera necessari i oportú modificar les resolucions anteriorment
esmentades ja que es considera que les accions desenvolupades en el marc d’aquestes convocatòries no han d’esser objecte de declaració davant la Comissió
europea per al seu cofinançament.
Per això, vista la proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, dict la següent

Palma, 9 de maig de 2012
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 9324
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa
al descofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del
Programa Operatiu de les Illes Balears 2007-2013 de diverses
convocatòries.
Mitjançant les resolucions que s’esmenten a continuació, es varen aprovar
les següents convocatòries de subvencions en les que s’establia que les accions
previstes serien cofinançades pel Fons Social Europeu a través del Programa
Operatiu de les Illes Balears 2007-2013:
Resolució del conseller de Treball i Formació de 6 de març de 2007, per
la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2007 per incentivar la contractació
indefinida de les persones que estiguin en possessió d’un títol aval d’ocupació
(BOIB núm. 40 de 17 de març de 2007).
Resolució de caràcter informatiu de la consellera de Treball i Formació de
10 de desembre de 2008, adreçada a l’alumnat dels cursos corresponents a la
convocatòria de Pla FIP de l’any 2007, i als usuaris dels projectes d’itineraris
d’inserció corresponents a les convocatòries de l’any 2007 per presentar sol·licituds d’ajuts per a guarderia i o custòdia regulats en l’article 21 de l’Ordre del
conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2001 (BOIB núm. 182 de 27 de
desembre de 2008).
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 27 d’octubre de 2008
per la qual s’aprova la convocatòria adreçada als centres i a les entitats de formació de la comunitat autònoma de les Illes Balears per dur a terme accions formatives, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc del
Programa Operatiu de les Illes Balears 2007-2013 (eix 1) (BOIB núm.155 de 4
de novembre de 2008).
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 8 de setembre de 2008
per la qual es convoquen subvencions públiques destinades a fomentar l’esperit
empresarial i la innovació, cofinançades en un 50% pel Fons Social Europeu en
el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 (eix
1, categoria 62) (BOIB núm. 133 de 23 de setembre de 2008).
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 12 de maig de 2009
per la qual es convoquen subvencions públiques per al període 2009-2010 per
fer pràctiques formatives en oficines de l’Institut de Turisme d’Espanya
(Turespaña) i per a perfeccionament lingüístic, cofinançades pel Fons Social
Europeu en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears 2007-2013.
(BOIB núm. 80 de 4 de juny de 2009).
Les convocatòries anteriors s’aprovaren d’acord amb la normativa nacional i autonòmica d’aplicació en matèria de subvencions. D’altra banda, per
motiu del cofinaçament del Fons Social Europeu, són d’aplicació el Reglament
(CE) 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2006 relativa al Fons Social Europeu (DOUE L2010, de 31 de juliol de 2006); el
Reglament (CE)1083/2006 del Consell d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió (DOUE L210, de 31 de
juliol de 2006) i, el Reglament (CE) 1828/2006 de la comissió, de 8 de desem-
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Resolució
1.Descofinançar amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social
Europeu de les Illes Balears pel període 2007-2013, l’aportació realitzada pel
SOIB en el marc de les resolucions de convocatòries esmentades anteriorment.
2.Modificar les resolucions de convocatòria esmentades anteriorment mitjançant la supressió de les referències expresses al cofinançament del Fons
Social Europeu en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears 2007-2013
3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella es pot
interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen els articles 116 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de
la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puguin
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, president del SOIB
Rafael Àngel Bosch i Sans
Palma, 15 de febrer de 2012
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Num. 9325
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa
al descofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del
Programa Operatiu 2007-2013 ‘Adaptabilitat i Ocupació’ de la
convocatòria informativa relativa als ajuts per a transport,
manutenció, allotjament, beques i pràctiques professionals no
laborals per part dels alumnes desocupats dels cursos corresponents a les convocatòries de les accions de formació previstes en
la convocatòria de 2008 dirigida a treballadors i treballadores
desocupats i en la convocatòria de formació d’oferta dirigida a
treballadores i treballadors ocupats en els anys 2008 i 2009
Mitjançant les resolucions que s’esmenten a continuació, es varen aprovar
les convocatòries informatives per sol·licitar ajuts per a transport, manutenció
allotjament, beques i pràctiques professionals no laborals per part dels alumnes
desocupats dels cursos corresponents a les convocatòries de les accions de formació previstes en la convocatòria de 2008 dirigida a treballadors i treballadores desocupats i en la convocatòria de formació d’oferta dirigida a treballadores
i treballadors ocupats en els anys 2008 i 2009 en les que s’establia que les
accions previstes serien cofinançades pel Fons Social Europeu a través del
Programa Operatiu ‘Adaptabilitat i Ocupació’ 2007-2013:
-Resolució de caràcter informatiu de la consellera de Treball i Formació,
presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per sol·licitar ajuts per a
transport, manutenció i allotjament, de beques, quan es tracti de persones amb
discapacitat desocupades i de conciliació; així com per presentar sol·licituds
d’ajuts a empreses per compensar la realització de pràctiques professionals no
laborals per part dels alumnes dels cursos corresponents a la convocatòria de 3
de setembre de 2008 per la qual s’obre la convocatòria per a centres i entitats de
formació de la comunitat autònoma de les Illes Balears per presentar sol·licituds

