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ment.
i) La resta de supòsits que estableix la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, cal reintegrar les quantitats percebudes en els casos de declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat, que determina l’article 25 del Decret legislatiu 2/2005.
15.2 El procediment de reintegrament es regeix pel que determina l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005.
15.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
15.4 En cas d’incompliment parcial o de justificació parcial s’ha de reintegrar la quantitat rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració
i segons la naturalesa de l’incompliment. Aquest percentatge s’ha de fixar amb
l’informe previ de l’instructor i s’ha de notificar a l’entitat beneficiària.
16. Règim d’infraccions i sancions
Incomplir els requisits que estableix aquesta convocatòria dóna lloc a aplicar el règim d’infraccions i sancions que regula el títol V del Decret legislatiu
2/2005.
17. Inspecció
D’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, les subvencions que
concedeix la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració s’han de sotmetre a la inspecció corresponent, segons la normativa legal vigent que hi sigui
d’aplicació.

—o—
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 16899
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia per la
qual es publiquen les bases que han de regir la convocatòria i el
procediment del concurs per a la concessió de les llicències de
prestació del servei de radiodifusió sonora a l’àmbit local.
Fets
1. En data 15 de juliol de 2010 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la resolució de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia per la qual s’aproven les bases que han regir la convocatòria i
el procediment per a la concessió de llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora d’àmbit local en versió catalana i castellana.
2. Advertida l’errada de la no publicació de l’Annex en versió castellana,
es procedeix a dictar resolució per a la seva publicació en versió castellana, de
conformitat amb el que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Fonaments de dret
1. La Llei 7/2010, de 31 de març, General de Comunicació Audiovisual.
2. El Decret 36/2008, de 4 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a la concessió de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de
Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això es dicta la següent
Resolució
1.Ordenar la publicació de l’Annex corresponent al plec de bases que
regeix la convocatòria i el procediment del concurs per a la concessió de llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora digital d’àmbit local en versió castellana.
Palma, 19 de juliol de 2010
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

—o—
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Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia per la
qual es publiquen les bases que han de regir la convocatòria i el
procediment del concurs per a la concessió de les llicències de
prestació del servei de radiodifusió sonora a l’àmbit autonòmic.

Fets
1. En data 15 de juliol de 2010 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la resolució de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia per la qual s’aproven les bases que han regir la convocatòria i
el procediment per a la concessió de llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora d’àmbit autonòmic en versió catalana i castellana.
2. Advertida l’errada de la no publicació de l’Annex en versió castellana,
es procedeix a dictar resolució per a la seva publicació en versió castellana, de
conformitat amb el que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Fonaments de dret
1. La Llei 7/2010, de 31 de març, General de Comunicació Audiovisual.
2. El Decret 36/2008, de 4 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a la concessió de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de
Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això es dicta la següent
Resolució
1.Ordenar la publicació de l’Annex corresponent al plec de bases que
regeix la convocatòria i el procediment del concurs per a la concessió de llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora digital d’àmbit autonòmic en
versió castellana.
Palma, 19 de juliol de 2010
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

—o—
Num. 16949
Resolució de 16 de juliol de 2010 de la presidenta de l’Escola
Balear d’Administració Pública per la qual s’aproven la convocatòria i les bases de 15 beques adreçades a persones amb discapacitat per dur a terme pràctiques professionals i de formació a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
a unes altres administracions públiques amb què l’Escola Balear
d’Administració Pública té signats convenis de pràctiques
Fets
1. La Constitució ordena als poders públics que realitzin una política de
previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat
física, sensorial i psíquica a les quals han de prestar l’atenció especialitzada que
requereixin i les han d’emparar especialment per al gaudiment dels seus drets.
2. D’això es desprèn que la Constitució avala de manera clara que, a
partir del reconeixement de l’existència real de condicions de desigualtat per
diferents factors, cal un compromís dels poders públics en la promoció de la llibertat i de la igualtat. La Constitució legitima, en conseqüència, les mesures que
fomentin la igualtat d’oportunitats. No és contradictòria la designada «discriminació positiva» amb el principi de no discriminació consagrat per la Constitució.
3. La inserció laboral de les persones amb discapacitat dins
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears sempre ha estat
un dels objectius prioritaris del Govern de les Illes Balears en les diferents legislatures. Per això, a través de la Conselleria d’Innovació,Interior i Justícia, com
a responsable de la política d’ocupació pública, concretament des de la Direcció
General de Funció Pública, s’han desenvolupat fins a 29 edicions dels projectes
de Formació, Integració i Ocupació de Persones amb Discapacitat (d’ara endavant FIOP), que han possibilitat la formació d’aproximadament 950 persones
amb discapacitat i la posterior inserció laboral d’aproximadament 590, de les
quals 350 han tingut contractes a l’Administració.
4. D’una altra banda, en les darreres convocatòries de proves selectives
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s’han cobert totes les places reservades a persones amb discapacitat, amb un
total de 95 persones empleades públiques d’aquesta reserva, 15 dels quals pertanyen, per primera vegada, al subcol·lectiu de discapacitat intel·lectual.
5. L’Escola Balear d’Administració pública (d’ara endavant EBAP),
ens dependent de la Direcció General de la Funció Pública, té entre els seus
objectius la formació, el perfeccionament i el suport tècnic en els processos de
selecció del personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així com la inserció laboral i la promoció de persones amb discapacitat
a les administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
6. Per això, en el marc d’aquesta política dirigida a millorar i complementar les accions fins ara especificades i per tal d’aconseguir una major integració i especialització de les persones amb discapacitat dins l’Administració,
l’EBAP ha previst la convocatòria de 15 beques per a l’any 2010 adreçades a
persones amb discapacitat, perquè duguin a terme pràctiques de formació a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a unes altres
administracions amb què l’EBAP té signats convenis de pràctiques.
Fonaments de dret
1. Els articles 9.2, 23.2, 49 i 103.3 de la Constitució espanyola.
2. El Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la
funció pública de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions.
4. L’article 5 de l’Ordre del conseller d’Interior de 17 de maig de 2005
(BOIB núm. 78, de 21 de maig) per la qual s’estableixen les bases que regulen
la concessió de subvencions de la Conselleria d’Interior.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria per concedir 15 beques adreçades a persones amb discapacitat per dur a terme pràctiques professionals i de formació a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a unes altres
administracions amb què l’EBAP té signats convenis de pràctiques, que es
duran a terme durant l’any 2010.
2. Aprovar les bases específiques , que s’adjunten com a annex 1, i el
model de sol·licitud que s’adjunta com a annex 2 d’aquesta Resolució.
3. La dotació econòmica de les beques se sufragarà a càrrec de la partida pressupostària 78101G/121G01/48000/00 del pressuposts de despeses del
Govern de les Illes Balears per a l’any 2010, per un import màxim de 36.000€,
que es distribuiran en abonaments mensuals màxims de 600 € a cada una de les
beques durant un termini de quatre mesos.
4.
Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i en el tauler d’anuncis de l’EBAP.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Escola
Balear d’Administració Pública, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de 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 un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta
Resolució, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 16 de juliol de 2010
La presidenta de l’EBAP
Pilar Costa i Serra

Annex 1
Bases específiques que han de regir la convocatòria per concedir 15 beques
adreçades a persones amb discapacitat, per dur a terme pràctiques professionals i de formació a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i a unes altres administracions amb què l’Escola Balear
d’Administració Pública té signats convenis de pràctiques
1. Objecte de la convocatòria i normativa aplicable
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La convocatòria té per objecte adjudicar 15 beques per a la formació complementària i les pràctiques professionals i formatives de persones amb discapacitat.
La convocatòria es regeix per aquestes bases específiques, per l’Ordre del
conseller d’Interior de 17 de maig de 2005 (BOIB núm. 78, de 21 de maig), per
la qual s’estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions de la
Conselleria d’Interior (ara Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia), i per la
normativa en matèria de subvencions que li és d’aplicació.
2. Tipus de beques
2.1. Beques de tipus A
2.1.1. Es convoquen 6 beques (3 a Mallorca (2 persones amb discapacitat intel·lectual i 1 amb sordesa prelocutiva) , 1 a Menorca, 1 a Eivissa i 1 a
Formentera) destinades a persones amb una discapacitat intel·lectual moderada,
lleugera o límit, o amb una sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, per
dur a terme alguna de les següents pràctiques:
— Pràctiques de suport d’auxiliar administratiu o administrativa, d’ordenança o d’auxiliar de recepció i telèfon.
— Pràctiques de jardineria, manteniment, neteja, peó, mosso o mossa
de suport o empleat o empleada de serveis.
Les beques del tipus A es distribuiran entre les distintes modalitats de
pràctiques segons les preferències i d’acord amb l’ordre de prelació obtingut
per cada una de les persones adjudicatàries.
2.2. Beques de tipus B
2.2.1.
Es convoquen 9 beques (7 a Mallorca, 1 a Menorca, 1
a Eivissa ) destinades a persones amb una discapacitat física, sensorial o amb un
trastorn mental, de grau igual o superior al 33%, per dur a terme pràctiques
formatives d’ordenança, d’auxiliar administratiu, d’administratiu o de les funcions pròpies dels titulats universitaris, segons la titulació de cada aspirant.
Les beques del tipus B es distribuiran entre les distintes modalitats de
pràctiques segons les preferències i d’acord amb l’ordre de prelació obtingut
per cada una de les persones adjudicatàries.
2.3. Acumulació de les beques no cobertes
Si queda alguna de les beques deserta per falta de candidats amb el perfil adequat, aquesta s’acumularà a les de l’altre tipus de modalitat de beques de
la mateixa illa. Si una illa no cobreix alguna d’aquestes beques, s’acumularan
a les beques de l’Illa més petita que la pugui gaudir del tipus que hagin quedat
persones sense beca, i si n’és el cas, quedarà deserta.
3. Requisits i condicions generals de les persones aspirants
3.1. Per ser admeses al procés de selecció de persones beneficiàries de les
beques de tipus A, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini per presentar sol·licituds, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra en els casos que d’acord en l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública.
b) Major de 16 anys i resident a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
c) Estar en situació d’atur o de millora d’ocupació
d) Acreditar mitjançant document oficial una discapacitat intel·lectual
moderada, lleugera o límit, o una sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana.
e) Tenir autonomia personal en hàbits quotidians.
f) Poder desplaçar-se autònomament.
g) No presentar problemes greus de conducta.
h) No tenir concedida cap altra beca o ajut per a la mateixa o similar
activitat.
i) Estar en possessió del nivell A de català
Els requisits prevists en les lletres e), f) i g) han de ser acreditats mitjançant un informe emès pel personal tècnic del FIOP o un informe emès per alguna de les entitats representatives de persones amb discapacitat en l’àmbit de les
Illes Balears. En aquest darrer cas, la persona interessada ha de presentar l’informe juntament amb la sol·licitud.
3.2. Per ser admeses al procés de selecció de persones beneficiàries de les
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beques de tipus B, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini per presentar sol·licituds, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra en els casos que d’acord en l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública.
b) Major de 16 anys i resident a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
c) Estar en possessió del nivell B de català
d) Tenir el document acreditatiu oficial d’una discapacitat física, sensorial o de trastorn mental, de grau igual o superior al 33%.
e) Estar en situació d’atur o de millora d’ocupació.
f) Estar en possessió de la titulació requerida per a les modalitats de
pràctiques que es sol·licitin:
— Pràctiques d’ordenança no requereixen acreditar cap titulació
— Pràctiques d’auxiliar administratiu o administrativa: títol de graduat
en educació secundària obligatòria o equivalent.
— Pràctiques d’administratiu o administrativa: títol de batxillerat, tècnic de formació professional o superació de les proves d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys.
— Pràctiques formatives pròpies de titulació universitària de primer
cicle: diplomatura, enginyeria tècnica o primer cicle d’estudis universitaris o
equivalent.
— Pràctiques de formació pròpies de titulació universitària superior:
Títol universitari de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
g)
activitat.

No tenir concedida cap altra beca o ajut per a la mateixa o similar

4. Sol·licituds i documentació que s’ha de presentar
4.1. El termini per presentar sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors
a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
4.2. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model oficial (annex 2),
el qual és a disposició de les persones interessades a la pàgina web
http://ebap.caib.es i en les oficines següents: a l’illa de Mallorca, al Registre de
l’EBAP (carrer Gremi corredors núm. 10, 3 pis, Palma); a l’illa de Menorca, a
la Direcció GeneraI d’Atenció a la Dependència (carrer de Miquel de Verí, 6,
baixos, Maó); a l’illa d’Eivissa, a les oficines de la Direcció GeneraI d’Atenció
a la Dependència (carrer d’Abad i Lasierra, 47, baixos, Eivissa); i a l’illa de
Formentera, al Consell Insular de Formentera (plaça de la Constitució, 1, Sant
Francesc Xavier).
4.3. D’altra banda, les sol·licituds s’han de presentar a un dels registres
d’entrada de les unitats administratives indicades, o bé en qualsevol de les formes que estableix 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.
4.4. Les persones interessades han de fer constar a la sol·licitud, per ordre
de preferència, les practiques corresponents al tipus de beques al qual opten
que volen realitzar, indicades a la base 2.1. o 2.2, de les qual compleixen el
requisit de titulació d’acord amb l’establert a la base 3 d’aquestes bases.
4.5. Les persones interessades han d’adjuntar a les sol·licituds la documentació següent (original o còpia acarada):
4.5.1. Beques de tipus A:
— Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en cas de no posseir
la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.
— Certificat del reconeixement de la condició legal de discapacitat en
què s’acrediti la qualificació de discapacitat exigida per a aquest tipus de beca:
discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana.
— Declaració jurada de no tenir cap relació contractual que impliqui el
cobrament de nòmina, ni cap beca.
— Targeta d’atur o de millora d’ocupació.
— Currículum i acreditació dels mèrits i uns altres factors que s’hagin
de valorar per concedir les beques.
— Presentar el certificat oficial de nivell A de català
— Certificat d’empadronament.
— Declaració responsable de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en la matèria.
— Declaració responsable del sol·licitant d’estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de
l’Administració de l’Estat.
— Declaració responsable del sol·licitant de complir les obligacions
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que estableix l’article 12 de l’Ordre de bases.
— Declaració responsable de no estar sotmès a cap causa de prohibició
— Certificat o acreditació que el beneficiari de la subvenció és titular
del compte bancari facilitat.
4.5.2. Beques de tipus B:
— Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en cas de no posseir
la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.
— Certificat acreditatiu del reconeixement de la condició legal de discapacitat en què s’acrediti la qualificació de discapacitat exigida per a aquest
tipus de beca: discapacitat física, sensorial o trastorn mental de grau igual o
superior al 33% o sordesa postlocutiva de grau igual o superior al 33%.
— Certificat acreditatiu de la titulació acadèmica requerida per a la
modalitat de pràctiques, si escau.
— Declaració jurada de no tenir cap relació contractual que impliqui el
cobrament de nòmina, ni cap beca.
— Targeta d’atur o de millora d’ocupació.
— Currículum i acreditació dels mèrits i uns altres factors que s’hagin
de valorar per concedir les beques.
— Presentar certificat oficial de nivell B de català
— Certificat d’empadronament.
— Declaració responsable de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en la matèria.
— Declaració responsable del sol·licitant d’estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de
l’Administració de l’Estat.
— Declaració responsable del sol·licitant de complir les obligacions
que estableix l’article 12 de l’Ordre de bases.
— Declaració responsable de no estar sotmès a cap causa de prohibició
— Certificat o acreditació que el beneficiari de la subvenció és titular
del compte bancari facilitat.
5. Esmena i millora de la sol·licitud
En el cas que la sol·licitud o la documentació que s’hi adjunta siguin incorrectes o incompletes, es requerirà a la persona interessada que la rectifiqui o la
complementi. Si en el termini de deu dies hàbils la persona interessada no fa la
rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia considerarà que la persona interessada desisteix
de la seva petició.
La Comissió pot sol·licitar a les persones aspirants la documentació complementària que consideri necessària per a un millor desenvolupament del procés selectiu.
6. Comissió d’avaluació
6.1. Es constitueix una comissió d’avaluació que està integrada pels membres següents:
—
—
Selecció
—
FIOP
—
l’EBAP
—

President: Antoni Socias Puig, director de l’EBAP
Vocal 1: Antoni Sastre Morro, cap Departament de Formació i
Vocal 2: Diana Franch Casajuana, tècnica responsable del programa
Vocal 3: Concepción Riera Fiol, cap del Servei de Règim Jurídic de
Secretària: Patricia Ramis Perelló

6.2. La Comissió ha d’actuar com a òrgan instructor del procediment de
concessió de les beques i té atribuïdes les funcions següents:
a) Examinar les sol·licituds i la documentació presentada i comprovar
les dades en virtut de les quals s’ha d’adoptar la resolució.
b) Valorar les sol·licituds d’acord amb el barem que s’estableix en la
base 7 d’aquesta convocatòria.
c) Requerir les persones sol·licitants per a la correcció o millora de les
sol·licituds.
a)
b)
c)
d) Realitzar una entrevista personal a les persones aspirants de tipus
semiestructurada, que consistirà en preguntes sobre aspectes relatius a habilitats
personals, laborals i socials.
A efectes de aconseguir una major agilitat i eficàcia en la tramitació, sense
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perjudici del respecte al principi d’objectivitat del procediment, aquesta entrevista no serà necessària en relació a aquelles persones aspirants de les quals
l’EBAP ja tengui un expedient amb la informació pertinent, per haver participat
en anteriors accions formatives dels programes del FIOP, sempre que no hagin
transcorregut més de dos anys.
e)
Fer l’informe de la proposta de concessió de beques a les persones
seleccionades.
f) Establir dues llistes ordenades de suplents, una per a cada modalitat, per illes, pels supòsits de renúncia, revocació o unes altres causes degudament justificades que impedeixin la realització material de l’activitat objecte de
cada una de les beques.
7.
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Criteris per concedir la beca

7.1. El sistema de selecció dels adjudicataris de les beques és el concurs,
a través de la comparació de les sol·licituds presentades per a cada una de les
illes i per a cada tipus de beques.
7.2. S’han de tenir en compte els principis i els criteris generals establerts
en l’article 6 de l’Ordre del conseller d’Interior de 17 de maig de 2005 per la
qual s’estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions de la
Conselleria d’Interior.
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9. Nombre, dotació i pagament de les beques
9.1. Per a l’any 2010 es convoquen un total de 15 beques de formació i
pràctiques, amb un període de quatre mesos de durada.
9.2. La dotació de les beques per a l’any 2010 és d’un màxim de trentasis mil euros (36.000 €). La dotació de cadascuna de les beques és de sis-centes euros mensuals (600 €) com a màxim.
9.3. La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia abonarà mensualment
l’ import de la beca, amb el certificat previ expedit per la persona responsable
de la unitat administrativa on la persona becària fa la formació i amb el certificat previ de la secretària general de Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.
En el cas que es produeixin faltes d’assistència a les pràctiques, es descomptarà a la persona interessada, la part proporcional de l’import mensual de la beca,
corresponent als dies d’absència.
9.4 Així mateix la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia es farà
càrrec d’una pòlissa d’accidents de les persones becades, durant el període de
durada de la beca.
10. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions mínimes de les persones becàries:

7.3 Les sol·licituds s’avaluaran tenint en compte els criteris generals indicats i els mèrits específics amb relació a l’objecte d’aquesta convocatòria.
S’adjudicaran les beques a les persones aspirants que obtenguin major puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració següents per a cada un dels
tipus de beques:
7.3.1. Beques de tipus A
a) Formació específica en matèries relacionades amb les pràctiques que
s’han de dur a terme, que es valorarà a 0,006 punts per hora realitzada (puntuació màxima, 3 punts).
b) Estar en possessió del certificat de garantia social o del títol de graduat en educació secundària o equivalent (1 punt), excepte si coincideix amb la
titulació requerida per ocupar el lloc de pràctiques.
c) Estar en possessió de títol acreditatiu d’un nivell de català superior a
l’exigit (2 punts).
d) Demandant de primera ocupació (1 punt).
e) Valoració de la entrevista personal o, si escau, de la informació prèvia a que fa referència la base 6.2.d (puntuació màxima, 2 punts).
f) No percebre cap prestació econòmica superior a l’IPREM (indicador
públic de renta d’efectes múltiples) (532,51 € al mes), (1 punt).
7.3.2. Beques de tipus B
a) Formació específica en matèries relacionades amb les pràctiques que
s’han de dur a terme, que es valorarà 0,006 punts per hora realitzada (puntuació màxima, 3 punts).
b) Estar en possessió d’una titulació acadèmica superior a la requerida
per ocupar la modalitat de pràctiques sol·licitada (1 punt)
c) Estar en possessió de títol acreditatiu d’un nivell de català superior a
l’exigit (2 punts).
d) Demandant de primera ocupació (1 punt).
e) Valoració entrevista personal o, si escau, de la informació prèvia a
que fa referència la base 6.2.d (puntuació màxima, 2 punts).
f) No percebre cap prestació econòmica superior a l’IPREM (indicador
públic de renta d’efectes múltiples) (532,51 € al mes), (1 punt).
8.

Resolució de la convocatòria

8.1. Les beques seran atorgades per resolució de la presidenta de l’EBAP
en el termini màxim d’un mes, després d’haver emès la proposta la Comissió
d’Avaluació. La resolució que atorgui les beques es notificarà individualment i
es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
8.2. L’adjudicació de les beques no suposa cap vincle contractual laboral
amb el Govern de les Illes Balears, ni suposa cap compromís d’incorporació
posterior de la persona becària a la seva plantilla.
8.3. Les persones becàries tindran el suport integral del personal tècnic del
FIOP, que farà un seguiment i una valoració de les pràctiques de formació. Si
aquestes persones pertanyen a una associació, aquesta podrá establir una coordinació de les pràctiques de formació juntament amb els tècnics del FIOP.

a) Acomplir els requisits i les condicions establertes per a la concessió
i el gaudiment de les beques. Així mateix, cooperar amb l’Administració en les
actuacions de comprovació que calgui per verificar, si és procedent, l’acompliment i l’efectivitat de les condicions de la concessió de les beques.
b) Dur a terme l’activitat pràctica que fonamenta la concessió d’aquestes beques.
c) Acomplir amb les tasques encomanades pel personal responsable de
la unitat on es duguin a terme les pràctiques.
d) Encara que no tenguin una relació laboral amb l’Administració, gaudiran dels dies festius del calendari laboral del municipi on facin les pràctiques,
però no de les vacances i dels permisos i de les llicències del personal de
l’Administració. Malgrat això, se’ls podrà concedir els permisos necessaris per
motius personals, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada davant la
unitat administrativa on faci les pràctiques i amb l’informe preceptiu del personal tècnic del FIOP.
e) En cap cas, l’absència de les pràctiques no pot superar el 20% de la
jornada establerta en còmput mensual i sempre les absències han de ser justificades.
f) Superar un període de prova de 30 dies, acreditat per un informe
favorable, emès per l’Equip FIOP on es valoraran el compliment satisfactori,
entre d’altres, de l’horari de feina, de la permanència en el lloc de les pràctiques
i el compliment adequat de les tasques que en comprenen.
11. Substitucions i revocació de la beca
11.1. L’incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en
aquestes bases o de l’objecte de la beca pot provocar la revocació de la beca
obtinguda.
11.2. En el supòsit de renúncia de la beca, de revocació, com també per
una altra causa degudament justificada que impedeixi la realització material de
l’activitat objecte de la beca, sempre que aquesta es doni abans d’iniciar-se o
dintre del primer mes, se substituirà la persona becària d’acord amb la llista de
suplents establerta i per l’ordre consecutiu corresponent.
11.3. Les persones becàries que hagin superat 30 dies de pràctiques i que
renunciïn a la beca o les persones a les quals, per qualsevol motiu, es revoquin
les beques, no poden ser substituïdes per una altra persona suplent.
12. Certificats
Es poden expedir certificats de les beques de formació a petició de les persones beneficiàries.
13. Recursos
Contra la resolució del procediment d’adjudicació de les beques —que
exhaureix la via administrativa—, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears o d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els
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articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de 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 recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta
Resolució o d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles 10 i 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
ANNEX 2
SOL·LICITUD/SOLICITUD

Número de sol·licitud/solicitud
....../....../....../....../
L’ha d’emplenar l’Administració /
A cumplimentar por la Administración

15 BEQUES/BECAS FIOP

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’UNA BECA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE UNA BECA PARA PERSONAS CON DISCAPIDAD

llinatges/apellidos
nom/nombre

dni

adreça/domicilio
localitat/localidad

illa/isla

tel.
data naixement /
f. nacimiento
cp

24-07-2010

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 15573
Anunci mitjançant el qual es fa públic el contracte d’arrendament d’un immoble
De conformitat amb el que preveu l’article 138 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre, es fa
públic el següent contracte d’arrendament de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:
Expedient DG Patrimoni: 148/2010
Tipus de contracte: privat, arrendament d’immoble
Forma d’adjudicació del contracte: directa
Objecte: locals ubicats a la planta cinquena de l’edifici situat al passatge
de Guillem de Torrella, 1, de Palma
Període de vigència: de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de
2014
Import total: 394.190,54 euros, IVA inclòs
Arrendadora: Francisca Riera Grimalt
Centre gestor: Conselleria d’Educació i Cultura

Palma, 1 de juliol de 2010

[Indicau el tipus de beca/
Indique el tipo de beca]

BECA TIPUS A /BECA TIPO A ( )
BECA TIPUS B/ BECA TIPO B ( )

El secretari general
Fernando Toll-Messía Gil

[Indicau on desitjau fer les pràctiques/
Indique dónde desea hacer las prácticas]
MALLORCA

—o—

MENORCA
EIVISSA I FORMENTERA
[Indicau la preferència del tipus de pràctica/
Indique la preferencia del tipo de práctica ]
relació de documents que presentau annexos a la sol·licitud
relación de documentos que presenta anejos a la solicitud
1. FOTOCÒPIA DEL DNI / FOTOCOPIA DEL DNI O DOCUMENT ACREDITATIU DE LA
PERSONALITAT EN CAS DE NO TENIR LA NACIONALITAT ESPANYOLA/DOCUMENTO
ACRECITATIVO DE LA PERSONALITAT EN CASO DE NO TENER LA NACIONALIDAD
ESPAÑOLA
2. FOTOCÒPIA COMPULSADA DEL CERTIFICAT DE DISCAPACITAT / FOTOCOPIA COMPULSADA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
3. FOTOCÒPIA COMPULSADA DE LA TITULACIÓ ACADÈMICA REQUERIDA PER AL
LLOC DE PRÀCTIQUES QUE SE SOL·LICITA/ FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA
TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA PARA EL LUGAR DE PRÁCTICAS QUE SE
SOLICITA
4.FOTOCÒPIA COMPULSADA DE LA TARJETA D’ATUR O DE MILLORA D’OCUPACIÓ/
FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA TARJETA DE PARO O MEJORA DE OCUPACION
5. DECLARACIÓ JURADA DE NO TENIR CAP RELACIÓ CONTRACTUAL NI CAP BECA /
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER UNA RELACIÓN CONTRACTUAL NI NINGUNA BECA
6. CURRÍCULUM
7. INFORME EMÈS PER UNA DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT EN L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS / INFORME EMITIDO POR
UNA DE LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
EL ÁMBITO DE LAS ISLAS BALEARES
8. CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT / CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
9. CERTIFICAT ACREDITATIU DEL NIVELL DE CATALÀ REQUERIT / CERTIFICADO
ACREDITATIVO DEL NIVEL DE CATALAN REQUERIDO
SOL·LICIT: ser admès/esa a la convocatòria a què fa referència aquesta sol·licitud.
DECLAR: que són certes totes les dades d’aquest document i que acomplesc les condicions exigides en la convocatòria, alhora que em compromet a provar-les documentalment.
SOLICITO: ser admitido/a a la convocatoria a que hace referencia esta solicitud.
DECLARO: que son ciertos todos los datos de este documento i que cumplo las condiciones exigidas en la convocatoria, a la vez que me comprometo a probarlas documentalmente.
_______________________, ______ d____________________ de 20_____
[rúbrica]
CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA. MARRATXÍ

—o—

CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 16389
Anunci de licitació del contracte de serveis per la redacció del pla
director del port de Fornells
1- Entitat adjudicadora:
a. Organisme: Ports de les Illes Balears
b. Número d’expedient: 21/10
2- Objecte del contracte:
a. Descripció de l’objecte: redacció del pla director del port de Fornells
(Menorca)
b. Termini d’execució total: 33 mesos.
3- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a. Tramitació: Ordinària.
b. Procediment: Obert.
c. Forma: oferta més avantatjosa.
4- Pressupost base de licitació:
IVA no inclòs: 110.000 €
IVA: 18%: 19.800 €
IVA inclòs: 129.800 €
5- Garanties:
Provisional: no procedeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
Complementaria: No procedeix.
6- Obtenció de documentació i informació relativa als Plecs
a. Plataforma de contractació: http://www.caib.es. Perfil de contractant:
Ports de les Illes Balears.
7- Presentació d’ofertes:
a. Data límit de presentació: als quinze dies naturals comptadors a partir
del dia següent al de la publicació del present anunci al BOIB. Si el darrer dia
fos dissabte o festiu, s’estarà a l’immediat dia laborable posterior.
Hora límit: 14.00 h.
b. Documentació a presentar: La que figura en el plec de clàusules parti-

