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Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 105 (Llibre 3, assentament 5)
Codi del conveni: 0702181.La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa
“COBEGA, S.A.” (Carretera Vella de Llucmajor, Km. 2,500, Palma), han subscrit el 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);
R E S O L C:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió negociadora.
2.- Publicar aquesta resolució, i el conveni esmentat, en el BOIB.
Palma, 10 d’agost de 2004
La directora general de Treball i Salut Laboral,
Margalida G. Pizà Ginard
(vegeu-ne el text en la versió castellana)

—o—
Num. 15343
Resolució del conseller de Treball i Formació de 12 d’agost de
2004, per la qual es modifica la Resolució del conseller de
Treball i Formació de 14 de juliol de 2004( BOIB núm.103 de 24
de juliol) per la qual es convoca els centres col·laboradors del Pla
Nacional de Formació i Inserció Professional (Pla FIP) per participar en la programació extraordinària de cursos corresponents a l'any 2004, i l’alumnat d’aquests cursos per tal que
puguin 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, d’ajuts per a transport regulats
en l’Ordre del conseller de Treball i Formació, d’11 de juliol de
2000, i dels prevists en l’article 6 del Reial decret 631/1993, desplegats reglamentàriament per l’article 17 de l’Ordre de 13 d’abril de 1994.
Per Resolució de dia 14 de juliol de 2004, publicada en el BOIB núm.103
de 24 de juliol es va aprovar la convocatòria adreçada als centres col·laboradors
del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional (Pla FIP) per participar en
la programació extraordinària de cursos corresponents a l'any 2004, i l’alumnat
d’aquests cursos per tal que puguin 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, d’ajuts per a transport regulats en l’Ordre del
conseller de Treball i Formació, d’11 de juliol de 2000, i dels prevists en l’article 6 del Reial decret 631/1993, desplegats reglamentàriament per l’article 17 de
l’Ordre de 13 d’abril de 1994.
Atès que l’apartat segon d’aquesta Resolució diu que el crèdit inicialment
assignat per a aquesta convocatòria 2004 – 2005 és de 4.500.000 d’euros amb
la seva distribució per partides amb càrrec als pressuposts del Govern de les Illes
Balears.
Atès que l’apartat segon també diu que el crèdit inicial pot ser incrementat fins un màxim de 1.481.482 euros en funció de les disponibilitats pressupostaries.
Atès l’Ordre TAS/1939/2004, de 11 de juny de 2004 (BOE núm. 150 de
22 de juny), per la qual se distribuïen territorialment per a l’exercici econòmic
2004 les subvencions corresponents, entre altres, a programes de Formació
Professional Ocupacional.
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en l’Ordre del conseller de Treball i Formació, d’11 de juliol de 2000, i dels prevists en l’article 6 del Reial decret 631/1993, desplegats reglamentàriament per
l’article 17 de l’Ordre de 13 d’abril de 1994, en 1.170.626 euros
Segon. En conseqüència modificar l’apartat segon de la mateixa, corresponent a l’import de la convocatòria, que serà de 5.670.626 euros amb càrrec als
pressuposts del Govern de les Illes Balears, distribuïts de la manera següent:
1. En relació a les subvencions per a entitat i els centres col·laboradors del
Pla FIP:
Any 2004: 3.490.172,00 d’euros, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:
19301 324A02 46000.0 19205
349.017,00 euros
19301 324A02 47000.0 19205 1.745.086,00 euros
19301 324A02 48000.0 19205 1.221.560,00 euros
19301 324A02 44300.0 19205
174.509,00 euros
Any 2005: 1.680.454,00 d’euros, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:
19301 324A02 46000.0 19205
19301 324A02 47000.0 19205
19301 324A02 48000.0 19205
19301 324A02 44300.0 19205

168.045,00 euros
840.227,00 euros
588.159,00 euros
84.023,00 euros

L'assignació a cada una de les partides és vinculant per l'import total i no
per cada partida.
2. En relació als ajuts dels alumnes:
- Any 2004: 130.000 d’euros, amb càrrec a les partides pressupostàries
següents:
19301 324A02 48022 00 19205
19301 324A01 48047 00 19102

80.000 euros
50.000 euros

- Any 2005: 370.000 d’euros, amb càrrec a les partides pressupostàries
següents:
19301 324A02 48022 00 19205
19301 324A01 48047 00 19102

270.000 euros
100.000 euros

Tercer. Modificar l’apartat VI, punt 1, de l’annex I de la Resolució de convocatòria que queda redactat de la següent manera:
1. Revisades les sol·licituds presentades i realitzades les esmenes pertinents, s’ha de reunir la comissió avaluadora, formada pels membres que s’indiquen en el paràgraf següent, hi ha de valorar les sol·licituds d’acord amb els criteris que s’estableixen en aquest annex. Aquesta comissió, que pot sol·licitar tots
els aclariments que consideri oportuns, ha de elevar una proposta d’aprovació o
de denegació, a la Direcció General de Formació, la qual ha de elevar-la al
Consell de Formació Professional.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, la qual començarà a produir els seus efectes l’endemà d’haver-s’hi
publicat.
Palma, 12 d’agost de 2004
El Conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 15239
Correcció d’errors advertits en l’Ordre de 19 d’abril de 2004 per
la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el
cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.

RESOLC
Primer. Incrementar el crèdit inicialment aprovat en la Resolució del conseller de Treball i Formació de 14 de juliol de 2004 per la qual es convoca als
centres col·laboradors del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional (Pla
FIP) per participar en la programació extraordinària de cursos corresponents a
l'any 2004, i l’alumnat d’aquests cursos per tal que puguin 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, d’ajuts per a transport regulats

L’Ordre de 19 d’abril de 2004 aprova les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics. A l’article 16 d’aquesta Ordre s’han detectat unes errades que cal esmenar. Atès això,
se’n publica la correcció següent:
Article 16.1
On diu:
«prèvia comunicació al mateix i al consell escolar.»
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ha de dir:
«prèvia comunicació al mateix i al consell escolar. La Direcció General de
Planificació i Centres n’ha d’elevar la proposta a la Direcció General de
Personal Docent per al nomenament.»
Article 16.3
On diu:
«Perquè sigui efectiva dita dimissió haurà de ser resolta expressament per
la Direcció General de Planificació i Centres, un cop hagi sentir el director del
centre.»
ha de dir:
«Perquè aquesta dimissió sigui efectiva ha de ser resolta expressament per
la Direcció General de Personal Docent, a proposta de la Direcció General de
Planificació i Centres, un cop hagi escoltat el director del centre.»
Article 16.4
On diu:
«El director general de Planificació i Centres podrà disposar la destitució
[...] Igualment podrà disposar la destitució»
ha de dir:
«El director general de Planificació i Centres pot proposar al director
general de Personal Docent la destitució [...] Igualment, pot proposar al director
general de Personal Docent la destitució […].
Article 16.5
On diu:
«al Director General de Planificació i Centres, el qual les nomenarà pel
temps que resti.»
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c)Localitat: Palma
d)Telèfon: 971.17.67.00
e)Telefax: 971.17.67.19
f)Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins a les 14 h. del
10è dia natural comptador a partir de la publicació d’aquest anunci (si el darrer
dia fos dissabte, es podrà recollir el primer dia hàbil següent).
7.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:
a) Els requisits de solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article
16, c) de la LCAP i els requisits de solvència tècnica o professional d’acord amb
l’article 18, a) de la mateixa Llei (clàusula 15.1 del plec de clàusules administratives particulars).
8.- PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data límit de presentació: Abans de les 14,00 hores 16 dia natural a partir de la publicació de este anunci. Si les proposicions fossin enviades per
correus , l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’envio a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació mitjançat fax o telegrama, el
mateix dia, la remissió de l’oferta).
b)Documentació que s’ha de presentar:
La detallada a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars.
Sobre núm. 1 “Documentació administrativa”
Sobre núm. 2 “ Proposició econòmica”
Sobre núm. 3 “ Documentació tècnica”.
c)Lloc de presentació: Unitat Administrativa de Contractació de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
d)Domicili: Carrer Palau Reial, 17
e)Localitat: Palma. 07001.
9.- OBERTURA D’OFERTES:
a)Entitat: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
b)Domicili: Carrer Palau Reial, 17
c)Localitat: Palma. 07001
d)Data: S’avisarà oportunament per fax i per telèfon.

ha de dir:
«al director general de Planificació i Centres, el qual elevarà la proposta
al director general de Personal Docent perquè els nomeni pel temps que resti.»
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

10.- DESPESES DE L’ANUNCI:
Seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

Palma, 10 d’agost de 2004

Palma, 11 d’agost de 2004

—o—

La secretaria general
Mª. Dolça García i Caballero

4.- Anuncis

—o—

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Num. 15136
Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte
de consultoria i assistència pel programa de control financer
2004 del organisme Pagador de les Illes Balears
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a)Organisme: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
b)Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c)Número d’expedient: 2725/04
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE:
a)Tipus de contracte: Consultoria i assistència
b)Descripció del contracte: Control Financer 2004 e l’Organisme Pagador
c)Lloc d’execució: conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
d)Termini d’execució: Del 16 d’octubre 2004 al 15 de gener 2005
3.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a)Tramitació: Ordinària.
b)Procediment: Obert
c)Forma d’adjudicació: Concurs
4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
a)Import total: 77.068,71 euros

Num. 15259
Notificació de resolucions a recursos d’alçada dictades en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral
D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE del 27) modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14) i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació,
que s’han dictat resolucions en els expedients sancionadors que també s’indiquen, en relació als recursos d’alçada interposats.
expt.

Empresa

sanció (euros)

data resolució

415/03
435/04
602/03

Estructuras y Obras Baleares SL
Construcciones Nova Algaida 2000 SL
José Antonio Olivera Flores

28548,11
3005,06
4507,59

25-03-04
05-04-04
14-06-04

També es notifica que la resolució referida exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 45.2 de la Llei 5/1984 de 24 d’octubre
de règim jurídic de l’administració de la CAIB. Per això, i d’acord amb la Llei
30/1992 esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol (BOE del 14),
contra la resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació.
Instruccions per al pagament de la sanció.

5.- GARANTIES:
a)Provisional: 1.541,37 euros
b)Definitiva: 4% del pressupost d’adjudicació.
6.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a)Entitat: conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
b)Domicili: Carrer Palau Reial, 17

1.L’import de la sanció es farà efectiu dins el període voluntari establert
al Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:
a)Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del mes següent o el dia hàbil següent.
b)Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
data de la notificació fins al 20 del mes següent o el dia hàbil següent.

