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Aquest espai només recull la informació d‘interès
per al personal de serveis generals de la CAIB,
i en cap cas no supleix els conductes oficials de
comunicació ni els procediments administratius
corresponents.
Per a qualsevol informació més específica del
contingut reflectit, t’has de dirigir al departament
o àrea amb competències en la matèria.
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CONVOCATÒRIES
ADMINISTRACIÓ DE LES ILLES BALEARS
CONVOCAT UN CONCURS PER CONSTITUIR
UN BORSA EXTRAORDINÀRIA DEL COS
AUXILIAR DE LA CAIB
La Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat ha publicat la convocatòria d’un concurs
per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants
del cos auxiliar de l’Administració general de la
CAIB, per a l’illa de Mallorca.

Ho trobaràs aquí
Tens 15 dies hàbils per presentar sol·licituds,
a partir de l’endemà de la seva publicació
(29/04/2021).

ES CONVOCA UN CONCURS PER CREAR UNA
BORSA DE DELINEANTS
La Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat ha convocat un concurs per constituir
una borsa extraordinària per cobrir, amb
caràcter d’interinitat, places vacants del cos
ajudant facultatiu, especialitat delineant, de
l’Administració especial de la CAIB a l’illa de
Mallorca.
Disposes de 15 dies des del 25 d’abril per
presentar la sol·licitud.

Tota la informació, aquí
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CONVOCATÒRIES
LA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
CREA UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL
ADMINISTRATIU
La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i
de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes
Balears ha aprovat les bases i la convocatòria
d’una borsa de treball per cobrir temporalment
llocs de feina de la categoria d’administratiu o
administrativa per a l’illa de Mallorca.
El termini de presentació de les sol·licituds és de
vint dies naturals des de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al BOIB (20/04/2021).

Llegeix-ne més aquí

L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA CERCA
UNA TÈCNICA O UN TÈCNIC DE SUPORT
LINGÜÍSTIC
La Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes
Balears ha convocat un procés selectiu per a la
contractació d’una tècnica o un tècnic superior de
suport lingüístic.

Tots els detalls, aquí
Tens quinze dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria (15/04/2021) per
presentar els papers.

PROCÉS SELECTIU DE L’INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PER CONTRACTAR
UNA TÈCNICA DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
La Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes
Balears ha convocat un procés selectiu per a la
contractació d’un tècnic o tècnica amb titulació
superior de gestió del coneixement i qualitat.

Pots accedir als requisits aquí
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El termini de recepció de sol·licituds és de 15
dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria (15/04/2021).

ÍNDEX

CONVOCATÒRIES
ADMINISTRACIONS ILLES BALEARS
EL CONSELL D’EIVISSA PUBLICA LES BASES
PER FORMAR UNA BORSA D’AGENTS DE
TRANSPORTS
El Consell Insular d’Eivissa ha publicat les
bases per formar una borsa d’agents de
Transport, grup C, per cobrir interinament o
temporalment les possibles necessitats de
provisió urgent de places i llocs de feina.

Tens més informació aquí
El termini de presentació de sol·licituds és de
10 dies naturals des de la publicació d’aquesta
convocatòria en el BOIB (22/04/2021).

OPOSICIONS DEL CONSELL INSULAR DE
FORMENTERA PER A 3 PLACES VACANTS DE
LA POLICIA LOCAL
El Consell Insular de Formentera ha convocat
oposicions per a cobrir, com a personal
funcionari de carrera, tres places vacants de la
categoria de policia local.

Pots accedir a la convocatòria aquí
Tens 20 dies hàbils des de l’endemà d’aquesta
publicació (20/04/2021) per presentar la
sol·licitud.
Aquesta convocatòria va ser publicada al BOE el
passat 22 d’abril.

Pots accedir-hi en aquest enllaç
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CONVOCATÒRIES
EL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA DE
MENORCA CREA UNA BORSA D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS
El Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l’illa de Menorca
ha iniciat un concurs-oposició per constituir
una borsa d’auxiliars administratius, que
s’incorporaran a l’entitat com a funcionaris
interins.

Tota la informació està aquí
S’estableix un termini de presentació de
les sol·licituds de vint dies hàbils des de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el
BOIB (15/04/2021).

ADMINISTRACIÓ ESTATAL
OPOSICIONS PER AL COS SUPERIOR
D’INSPECTORS D’HISENDA DE L’ESTAT
L’Agència Estatal d’Administració Tributària
ha convocat un procés selectiu per a l’ingrés,
pel sistema general d’accés lliure i promoció
interna, en el cos superior d’inspectors
d’hisenda de l’Estat, amb 102 places pel
sistema d’accés lliure.
El termini per presentar sol·licituds és de vint
dies hàbils des de l’endemà de la publicació de
la convocatòria al BOE (26/04/2021).

Ho pots llegir aquí
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CONVOCATÒRIES
OPOSICIONS PER AL COS DE VIGILÀNCIA
DUANERA
El Ministeri d’Hisenda ha convocat un procés
selectiu per a l’ingrés, pel sistema general
d’accés lliure i promoció interna, en el cos
executiu de servei de vigilància duanera,
especialitats d’investigació, navegació i
propulsió, amb trenta places pel sistema
d’accés lliure.
Disposes de vint dies hàbils des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al BOE
(26/04/2021).

Tota la informació, aquí

OPOSICIONS AL COS SUPERIOR DE
VIGILÀNCIA DUANERA
El Ministeri d’Hisenda ha convocat oposicions
per a l’ingrés en el cos superior de vigilància
duanera, especialitat d’investigació, navegació i
propulsió, amb 17 places de torn lliure.
El termini per presentar les sol·licituds és de
vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació
de la convocatòria al BOE (19/04/2021).

Per a més informació, fes un clic
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CONVOCATÒRIES
LA UNED CONVOCA OPOSICIONS PER A
PLACES DE PERSONAL LABORAL DEL GRUP II,
NIVELL B
La Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED) ha convocat proves selectives per a l’accés,
pel sistema general d’accés lliure, a places de
personal laboral, Grup II, Nivell B.
Disposes de vint dies hàbils des de l’endemà
de la publicació al BOE (23/04/21) d’aquesta
convocatòria per presentar la sol·licitud.

Pots llegir més aquí

PROVA SELECTIVA DE LA UNED PER COBRIR
UNA PLAÇA AL DEPARTAMENT DE SISTEMES
INFORMÀTICS
La UNED ha convocat un concurs-oposició lliure
per a cobrir una plaça en el Departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica.
La plaça està ubicada a Madrid i és de jornada
partida.

Més informació, aquí
Disposes de vint dies hàbils des de l’endemà
de la publicació d’aquesta convocatòria al BOE
(16/04/2021) per aportar la documentació.
(imatge: UNED)

CONVOCADA LA PROVISIÓ DEL LLOC DE LA
PRESIDÈNCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIU
CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS
El Ministeri d’Hisenda ha convocat la provisió
de lloc de president o presidenta del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Es tracta d’un procediment obert a altres
administracions i el termini per aportar la
documentació finalitza en vint dies hàbils comptats
des de l’endemà de la publicació de la Resolució al
BOE (15/04/2021).
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Ho tens tot aquí
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CONVOCATÒRIES
OPOSICIONS EN EL COS TÈCNIC D’AUDITORIA
I COMPTABILITAT
El Ministeri d’Hisenda ha convocat oposicions del
Cos Tècnic d’Auditoria i Comptabilitat, amb un
total de 92 places d’accés lliure.
Pots presentar la documentació en els vint
dies hàbils següents a la publicació d’aquesta
convocatòria en el BOE (12/04/2021).

Ho tens aquí

OPOSICIONS AL COS SUPERIOR
D’INTERVENTORS I AUDITORS DE L’ESTAT
El Ministeri de d’Hisenda ha convocat oposicions
per al cos superior d’interventors i auditors de
l’Estat, amb un total de quinze places d’accés
lliure.
Hi pots presentar sol·licitud durant vint dies
hàbils des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el BOE (12/04/2021).

Llegeix-ho tot aquí

I TAMBÉ...
SOIB
AGE
Organismes internacionals
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CONVOCATÒRIES
L’AUTORITAT EUROPEA CERCA UN
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ
L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària,
amb seu a Parma (Itàlia) ha publicat una oferta
de feina de responsable de comunicació.

Si vols més detalls, clica aquí
Tens fins el 27 de maig per optar-hi.

LA COMISSIÓ EUROPEA CERCA UN EXPERT
EN SISTEMES D’INFORMACIÓ
La Direcció General d’Informàtica de la Comissió
Europea, amb seu a Brussel·les (Bèlgica), ha
publicat una oferta de feina d’expert en sistemes
d’informació i gestor de projectes.

Tens totes les dades aquí
La data límit per presentar sol·licituds és el 17 de
maig de 2021.

LA DIRECCIÓ GENERAL D’INFORMÀTICA DE LA
CE CERCA UN RESPONSABLE DE PROJECTES
La Comissió Europea, amb seu a Brussel·les
(Bèlgica), ha publicat una oferta de feina de
responsable de projectes informàtics a la
Direcció General d’Informàtica. El termini per
aportar la documentació finalitza el 17 de maig.

Tens les dades aquí

LA COMISSIÓ EUROPEA CERCA UN
ASSISTENT DE SERVEI DE TI A LA DIRECCIÓ
GENERAL D’INFORMÀTICA
La Comissió Europea, amb seu a Brussel·les
(Bèlgica), ha publicat una oferta de feina
d’assistent de servei de TI a la Direcció General
d’Informàtica. La data límit per lliurar la
documentació és el 14 de maig.

Pots llegir-ne més aquí
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CONVOCATÒRIES
LA JUNTA ÚNICA DE RESOLUCIÓ CERCA UN
ASSISTENT LEGAL
La Junta Única de Resolució, amb seu a Brussel·les
(Bèlgica), ha publicat una oferta de feina
d’assistent legal.
La data límit per optar-hi és el 18 de maig.

Tens els detalls aquí

OPOSICIÓ PER A EXPERTS EN SUPORT TÈCNIC
A LES REFORMES ESTRUCTURALS DELS
ESTATS MEMBRES DE LA UE
L’Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)
ha convocat una oposició general – mitjançant
concurs oposició- per a la constitució de dues
llistes d’expert en suport tècnic a les reformes
estructurals dels Estats membres i experts en
el cabal de Schengen. Es tracta de llistes de
reserva a partir de les quals la Direcció General de
Suport a les Reformes Estructurals (DG REFORM)
i la Direcció General de Migració i Assumptes
d’Interior (DG HOME) de la Comissió Europea,
principalment, podran contractar nous funcionaris
en la categoria d’administradors.
El nombre de candidats que es pretén seleccionar
és el següent:
- Suport a les reformes estructurals: 45
- Patrimoni de Schengen: 25
Per a poder presentar la candidatura, és necessari
crear primer un compte EPSO. S’ha de tenir en
compte que únicament s’ha de crear un compte
per a totes les candidatures de la EPSO. Les
candidatures hauran de presentar-se en línia en
el lloc web de la EPSO https://epso.europa.eu/ a tot
tardar l’11 de maig de 2021 a les 12.00 hores, hora
de Brussel·les.

Llegeix-ne més aquí
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OFERTA DE FEINA D’INVESTIGADOR O
INVESTIGADORA A L’INSTITUT EUROPEU
D’IGUALTAT DE GÈNERE
L’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, amb
seu a Vilnius ( Lituània), cerca un investigador o
una investigadora.

En tens els detalls aquí
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el
17 de maig.

OFERTA DE FEINA DE RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓ DE L’AUTORITAT EUROPEA
D’ASSEGURANCES
L’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions
de Jubilació, amb seu a Frankfurt (Alemanya) ha
publicat una oferta de feina de responsable de
comunicació.

Pots trobar més dades aquí
El dia límit per aportar la documentació és el 3
de maig.

ÍNDEX

ALTRES DISPOSICIONS
ÍTEMS, NOU BUTLLETÍ INFORMATIU DE
L’INSTITUT D’ESTUDIS AUTONÒMICS
Ja pots consultar Ítems, el butlletí de
novetats de l’Institut d’Estudis Autonòmics.
Ítems és una eina que et permetrà estar
al dia de les jornades, els seminaris i els
projectes editorials de l’IEA, com també
conèixer informacions jurídiques d’interès,
dades recents en matèria de dret autonòmic
i novetats de la Revista Jurídica de les Illes
Balears.
Pots consultar el primer número aquí.
Si te vols subscriure a Ítems, emplena el
següent formulari.
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AJUDES PER ALS ALUMNES
EMPADRONATS A MALLORCA QUE
CURSEN ESTUDIS UNIVERSITARIS A LA UE
S’han convocat les ajudes de desplaçament
per a alumnes de les Illes Balears
empadronats a Mallorca que cursen estudis
universitaris a la Unió Europea (UE-27)
durant l’any acadèmic 2020-2021.

Pots accedir als requisits aquí
El termini per demanar-les finalitza el 16 de
juliol de 2021.

<

ÍNDEX
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ALTRES DISPOSICIONS
PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC PER
AL CURS 2021-2022
S’ha publicat la convocatòria per participar en
el Programa per al finançament de llibres de
text i material didàctic per al curs 2021-2022 en
centres docents sostinguts amb fons públics
que imparteixen estudis d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria dependents
de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional.
L’objectiu que persegueixen aquestes ajudes,
adreçades a centres d’educació primària i
secundària, públics i concertats, és combinar
l’educació en valors de caràcter social, solidari i
ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les
famílies. El termini d’inscripció finalitza el 15 de
maig de 2021

Més informació, aquí

ES FIXEN LES DATES DE PREINSCRIPCIÓ
I MATRICULACIÓ A LES UNIVERSITATS
PÚBLIQUES PER AL CURS 2021-2022
La Secretaria General d’Universitats ha publicat
les dates límit de preinscripció, de publicació
de llistes d’admesos i d’inici del període de
matriculació a les universitats públiques per al
curs acadèmic 2021-2022.

Les tens aquí

ELS ESTUDIANTS DE LA UDIMA DE MADRID
PODRAN FER PRÀCTIQUES A L’INSTITUT
CERVANTES
Els estudiants de la Universitat a Distància
de Madrid (UDIMA) podran fer pràctiques
acadèmiques externes, curriculars i
extracurricularts, no remunerades, a les seus
de l’Institut Cervantes a la capital de l’Estat
espanyol o als seus centres a l’exterior.
Així ho estableix el conveni signat entre el
representants d’ambdues administracions.

El pots llegir aquí
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EL GOVERN MODIFICA LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL
El Consell de Govern va aprovar la modificació
de la Relació de llocs de treball corresponent al
personal laboral de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Pots consultar-les aquí

RÈGIM JURÍDIC DEL GOVERN I DE
L’ADMINISTRACIÓ (4A EDICIÓ), NOU VOLUM DE
LA COL·LECCIÓ «EINES» DE L’IEA
Ja està disponible en pdf la quarta edició del Règim
jurídic del Govern i de l’Administració, nou volum
de la col·lecció «Eines» de l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
La quarta edició d’aquesta obra presenta un
compendi actualitzat de les disposicions estatals
i balears vigents en matèria de règim jurídic del
Govern i de l’Administració.

Si hi estàs interessat, clica aquí

ÍNDEX
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ALTRES DISPOSICIONS
CRITERIS PER VERIFICAR L’ACREDITACIÓ
DE TÍTOLS UNIVERSITARIS DE GRAU I
MÀSTERS

APROVADA L’OFERTA D’OCUPACIÓ
PÚBLICA DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA PER A 2021

El Ministeri d’Universitats ha fet públiques
les recomanacions en relació amb els criteris
i estàndards d’avaluació per a la verificació,
la modificació, el seguiment i la renovació
de l’acreditació de títols universitaris oficials
de grau i de màster oferts en modalitats
d’ensenyaments virtuals i híbrides.

El Consell Insular de Mallorca ha aprovat
l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021,
derivada de la taxa de reposició d’efectius
ordinària.

Les pots llegir aquí

ES MODIFICA EL CATÀLEG DE FUNCIONS
DEL CONSELL DE MALLORCA
S’ha aprovat la modificació del catàleg de
funcions del Consell de Mallorca.

Ho tens aquí

ES MODIFICA LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE
LA CAIB
El Consell de Govern va aprovar el passat 12
d’abril la modificació de la relació de llocs de
treball corresponent al personal funcionari
de la CAIB.

Pots consultar els llocs afectats aquí

CONVENI ENTRE EL GOIB I EL MINISTERI
D’INCLUSIÓ PER AL CONTROL DE LA
INCAPACITAT TEMPORAL
El Govern de les Illes Balears i el Ministeri
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
han signat un conveni per al control de la
incapacitat temporal durant el període 20212022.

Pots accedir-hi aquí
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Es tracta de tretze places de tècnica
o tècnic d’administració general; vuit
d’administratius i sis de bomber conductor.

Llegeix-ne més aquí

ÍNDEX
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ALTRES DISPOSICIONS
L’OFICINA DE DEFENSA DELS DRETS
LINGÜÍSTICS TREBALLA EN ELS DARRERS
CASOS DE DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA

PUBLICAT EL CALENDARI D’ADMISSIÓ I DE
MATRICULACIÓ ALS ENSENYAMENTS D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics
(ODDL) ha iniciat gestions per tractar els
casos de discriminació lingüística que diversos
ciutadans han denunciat a les xarxes socials
i als mitjans de comunicació aquests darrers
dies. Cal recordar que l’Oficina, a més de
rebre reclamacions de ciutadans que han vist
vulnerats els seus drets lingüístics, també pot
actuar d’ofici si considera que la situació ho
requereix. Així doncs, s’investigarà si els fets
denunciats són constitutius de vulneració de
drets dels ciutadans.

S’ha publicat el calendari del procés d’admissió
i de matriculació als ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny per al curs 2021-2022.
A més a més, es convoquen les proves d’accés als
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny.

Des de l’ODDL es recorda que qualsevol ciutadà
pot plantejar dubtes sobre drets lingüístics
i presentar reclamacions i suggeriments, ja
sigui per via telemàtica o presencialment.
Des d’aquest organisme públic es remarca la
importància que els ciutadans siguin conscients
dels seus drets i reclamin poder-los exercir
lliurement.

Ho tens aquí
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Les dates són les següents:
- Del 20 d’abril al 4 de maig: inscripció telemàtica
per als aspirants sense requisits acadèmics
- Del 10 al 18 de juny: inscripció telemàtica per als
aspirants amb requisits acadèmics de titulació i per
als d’accés directe
- Del 23 de juny al 2 de juliol: matrícula telemàtica
dels alumnes que tenen accés directe

Ho tens tot aquí

ÍNDEX

ALTRES DISPOSICIONS
COMENÇA LA QUARTA AVALUACIÓ DE
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DEL
PERSONAL DE LA CAIB

CONVOCAT EL PROCEDIMENT PER ACREDITAR
LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
ADQUIRIDES PER EXPERIÈNCIA

El passat 7 d’abril va començar el procés de la
quarta avaluació de competències professionals
del personal de la CAIB, que comprèn el
període que va de dia 1/4/2020 al 14/2/2021.

El BOIB del 7 d’abril recull la Resolució de 30
de març de 2021, de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional, per la qual es publica la
convocatòria de procediment per a acreditar les
competències professionals adquirides a través
de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació.

Aquest procés començà el dia 7/4/2021, amb
la revisió de les unitats d’avaluació, perquè
es puguin comunicar possibles incidències
i abstencions o recusacions mitjançant els
impresos que trobaràs en el Portal de Serveis al
Personal.
El calendari previst de les fases de la quarta
avaluació és el següent:
- Publicació en el Portal de Serveis al Personal
de la composició de les unitats d’avaluació i
presentació d’al·legacions i recusacions:
07/04/2021 al 20/04/2021
- Resolució d’al·legacions i recusacions:
07/04/2021 al 26/04/2021
- Publicació dels qüestionaris d’avaluació per
emplenar mitjançant el portal de personal:
03/05/2021 al 30/06/2021
- Publicació dels informes provisionals de
l’avaluació:
19/07/202
- Entrevistes de devolució de resultats de
l’avaluació:
19/07/2021 al 30/09/2021
- Presentació d’al·legacions a l’informe
provisional:
19/07/2021 al 30/09/2021

Disposes de més informació aquí
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Pots consultar-ne els requisits aquí
Si els compleixes, has d’emplenar, en un termini
no superior a tres mesos, la sol·licitud d’inscripció
en la fase d’assessorament, mitjançant el formulari
disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

ÍNDEX

ALTRES DISPOSICIONS
AJUDES PER A ESTUDIANTS D’EIVISSA
PER AL CURS 2020-2021
El BOIB recull l’extracte de l’aprovació de
la convocatòria d’ajudes del Consell Insular
d’Eivissa per a estudiants de l’illa per al curs
2020-2021.
Els estudis objecte d’aquestes ajudes
hauran de ser títols oficials i amb validesa
a tot l’Estat espanyol. En concret, seran
objecte d’aquestes ajudes:
a) Els estudis oficials, presencials o
semipresencials, de grau i de màster cursats
en qualsevol universitat de la Unió Europea
(UE-27) fora de l’illa d’Eivissa, i també a
distància, a l’illa.
b) Els estudis oficials, presencials o
semipresencials, d’ensenyaments artístics
superiors (com ara estudis de música, de
dansa i d’art dramàtic, de conservació
i restauració de béns culturals i d’arts
plàstiques i disseny) cursats en qualsevol
país de la Unió Europea (UE-27) fora de l’illa
d’Eivissa.
c) Els cicles formatius de grau mitjà
o superior oficials, presencials o
semipresencials, cursats fora de l’illa
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d’Eivissa, en centres de tot Espanya, sempre
que no puguin cursar-se a l’illa d’Eivissa.
d) Els cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior oficials, presencials o
semipresencials, cursats fora de l’illa
d’Eivissa en centres de tot Espanya, quan
també s’imparteixin a l’illa, en el cas
excepcional que la persona sol·licitant no
hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s’haurà
d’acreditar documentalment i de manera
fefaent al Departament de Cultura, Educació
i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa.
Quant als estudis de mencions previstes en
els plans d’estudis dels graus, únicament
seran objecte d’aquestes ajudes si aquestes
mencions són un requisit (fet que haurà
d’acreditar la persona sol·licitant) per
completar els estudis de grau.
El termini per presentar la sol·licitud és
de vint dies hàbils des de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria
en el BOIB.

Tens tots els detalls de les bases aquí
Els detalls de l’extracte són aquí

<
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FORMACIÓ
COMENÇA EL CICLE DE CONFERÈNCIES «LA
PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA» A LA UIB (EN
LÍNIA)
El passat 21 d’abril va començar el cicle de
conferències «La planificació lingüística»,
per abordar, des de diferents perspectives,
les actuacions que es poden dur a terme per
gestionar els usos lingüístics de la societat. Els
ponents centraran les seves exposicions en àmbits
clau com la universitat, l’àmbit judicial o l’atenció
sanitària, que requereixen estratègies específiques
d’intervenció en matèria de planificació lingüística.
La primera de les ponències, de títol homònim al
cicle, va ser a càrrec del filòleg i exprofessor de la
UIB Joan Melià.
El cicle continua els propers tres dimecres amb les
intervencions de tres filòlegs de prestigi.
El dia 28 d’abril, Esteve Valls parlarà de política
lingüística a la universitat. El dia 5 de maig, Isidor
Marí impartirà la ponència «L’atenció sanitària
i assistencial en un context de doble oficialitat
lingüística: l’exemple canadenc»; Juli Fuster,
director general del Servei de Salut de les Illes
Balears, serà l’encarregat de presentar el ponent.
Finalment, el dia 12 de maig, Rafel Torné parlarà
de la planificació en l’àmbit judicial, i el presentarà
la jutgessa M. Victòria Crespí Serra.
El cicle és una iniciativa del Centre de
Documentació Sociolingüística de les Illes Balears
(CDSIB) i està finançat per la Direcció General
de Política Lingüística, amb la col·laboració del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General i el Grup de Recerca Sociolingüística de
les Illes Balears (GRESIB), de la UIB. Totes les
conferències es duran a terme de manera virtual
i la participació és gratuïta, amb inscripció prèvia.
Es faran certificats d’assistència a les persones
interessades.

Si hi estàs interessat, clica aquí
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FORMACIÓ
ESTADES LINGÜÍSTIQUES VIRTUALS EN
TERRITORIS DE PARLA CATALANA
L’Institut Ramon Llull ha organitzat estades
de formació lingüística i cultural pensades
per millorar la competència lingüística i els
coneixements culturals dels estudiants de català
de l’exterior per mitjà de cursos, conferències,
visites i activitats complementàries.
A causa de la crisi sanitària generada per la
malaltia de la COVID-19, el Campus universitari
de la llengua catalana, l’Estada lingüística d’estiu
a València i l’Estada lingüística d’estiu a les Illes
Balears es duran a terme en format virtual.
Les persones interessades únicament podran
sol·licitar participar en una de les tres propostes
formatives, el Campus universitari de la llengua
catalana, l’Estada lingüística d’estiu a les Illes
Balears o bé l’Estada lingüística d’estiu a València.
Estada lingüística d’estiu a València (AVL – IRL)
DURADA
Del 5 al 9 de juliol de 2021
DESTINATARIS
Estudiants de les universitats i altres centres de
l’exterior amb docència d’estudis catalans
XX Campus universitari de la llengua catalana
DURADA
Del 26 al 30 de juliol de 2021
DESTINATARIS
Estudiants de les universitats de l’exterior amb
docència d’estudis catalans
El termini per presentar la sol·licitud és del 20
d’abril al 10 de maig de 2021.

Consulta totes les dades aquí
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FORMACIÓ
INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS: CURSOS DE
LLENGUA CATALANA I TALLERS DE CONVERSA
PER A L’ESTIU
L’Institut d’Estudis Baleàrics ha programat els
cursos de llengua catalana i els tallers de conversa,
que es faran en línia, per a aquest estiu. Aquestes
activitats formatives es faran del 7 de juny al 10 de
setembre de 2021 i inclouran els nivells A1, A2, B1,
B2 i C1.
El termini per formalitzar la matrícula és del 3 al 14
de maig i els requisits són els següents:
• Tenir 16 anys en el moment de la inscripció.
• Per poder seguir els cursos amb classes
virtuals, l’alumne ha de disposar de connexió
a Internet i tenir obert un compte de correu
electrònic de Gmail.

Tens més informació aquí

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PER AL
PROFESSORAT DE L’EBAP
Ja s’ha publicat el calendari previst d’inscripció
per a les activitats formatives del Programa de
Formació i Perfeccionament per al Professorat de
l’EBAP 2021.

El pots consultar aquí
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FORMACIÓ
EL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER AL CURS 2020-2021 SERÀ
PREFERENTMENT TELEMÀTIC
El procés d’admissió als cicles formatius de
formació professional per a règim presencial i dual
per al curs 2021-2022 estarà obert de l’1 al 30 de
juny de 2021, ambdós inclosos. Amb motiu de la
situació actual provocada per la COVID-19 i per
evitar massificacions a les secretaries dels centres,
el procediment d’admissió serà preferentment
telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera
presencial en casos excepcionals.
En aquest sentit, es recomana que totes les
persones que hagin de fer el tràmit d’admissió
estiguin donades d’alta en algun dels dos mètodes
d’autenticació per poder-lo fer: Gestib i Cl@ve.
Així, en el cas de tenir un compte d’usuari del
Gestib, només serà necessari autentificar-s’hi
per accedir al tràmit. En cas de no recordar la
contrasenya, es pot consultar aquest tutorial de
recuperació de contrasenya.
D’altra banda, Cl@ve és una plataforma de
verificació d’identitats electròniques per a la
identificació i l’autenticació dels ciutadans i
permet als ciutadans identificar-se davant les
administracions públiques amb plenes garanties
de seguretat. Si no es disposa d’usuari, es pot
consultar aquest enllaç que conté la informació de
com donar-se d’alta. Cal remarcar que és important
fer aquest tràmit de sol·licitud d’accés Cl@ve amb
temps suficient, ja que pot requerir la recepció
d’una notificació postal.
Tots aquests aspectes i d’altres relacionats amb el
procediment d’admissió als cicles formatius d’FP
presencial i dual es publicaran en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears mitjançant dues resolucions.
Pel que fa a l’FP a distància, el procés d’admissió
està previst que s’obri durant el mes de setembre.

Pots consultar la informació aquí
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PREMIS, BEQUES I ALTRES
EL CSIC CONVOCA BEQUES D’INTRODUCCIÓ
A LA INVESTIGACIÓ

ES CONVOQUEN ELS PREMIS ART JOVE
2021

L’Agència Estatal Consell Superior
d’Investigacions Científiques ha convocat
beques d’introducció a la investigació «JAE Intro
ICU», en el marc del programa «Junta per a
l’Ampliació d’Estudis».

L’Institut Balear de la Joventut ha convocat
els premis Art Jove per a l’any 2021, amb les
disciplines següents:

L’objectiu que es persegueix amb aquestes
ajudes és afavorir la iniciació en la carrera
investigadora i possibilitar la realització d’una
estada en algun dels grups de recerca que
desenvolupin la seva tasca en els ICU (instituts,
centres mixtes i les seves unitats) del CSIC.
Aquesta convocatòria permet al CSIC donar a
conèixer, en l’àmbit universitari, les possibilitats
professionals que ofereixen els ICU i propiciar
una aproximació al coneixement dels
problemes cientificotècnics d’actualitat i als
mètodes utilitzats per resoldre’ls.
El termini de lliurament de fitxes descriptives
al Departament de Postgrau i Especialització es
trobarà obert des de la publicació de l’extracte
de la convocatòria en el BOE fins al 30 d’abril de
2022.

Ho tens tot aquí
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a) Certamen de Fotografia, dotat amb
5.000,00 €.
b) Certamen de Creació Teatral Jove, dotat
amb 9.000,00 €.
c) Certamen de Creació Musical Jove, dotat
amb 9.000,00 €.
d) Certamen de Música per a Joves
Intèrprets, en la modalitat de solistes, dotat
amb 4.000,00 €.
e) Certamen de Disseny Gràfic, dotat amb
7.000,00 €.
f) Certamen de Poesia i Prosa Poètica Manel
Marí, dotat amb 5.000,00 €.
g) Certamen d’Arquitectura Jove i Disseny
d’Interiors, dotat amb 9.000,00 €.
Si hi vols participar, pots presentar la
documentació necessària fins a les dotze de la
nit del 17 de maig.

Llegeix-ne les condicions i els requisits aquí
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FONS SOCIAL
INFORMACIÓ REFERENT ALS AJUTS PER A
ESTUDIS I ALTRES
Actualment, les ajudes vigents en matèria
d’acció social són les següents:
a) Ajuts per fills menors de divuit anys.
b) Ajuts per a l’atenció a familiars amb
discapacitat.
c) Ajuts per a estudis del personal al servei
de la comunitat autònoma i dels fills.
d) Ajuts en compensació de despeses
derivades d’assitència sanitària.
e) Bestretes

Segueix aquest enllaç.
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
JA POTS CONSULTAR ELS INDICADORS DEL
GRAU D’IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA D’ABRIL
Ja s’han publicat els indicadors del grau
d’implantació de l’administració electrònica
fins al mes d’abril de 2021.

Els tens aquí

PROTECCIÓ DE DADES ALS PROCEDIMENTS
PUBLICATS A LA SEU ELECTRÒNICA
Des del passat 8 d’abril està visible, a cada
procediment publicat a la Seu Electrònica, la
informació bàsica sobre protecció de dades
personals que, des del 12 de març, és visible a
les fitxes de procediment de ROLSAC.
Recorda que aquesta informació, que està
predeterminada, s’ha de revisar i modificar,
si escau, a la fitxa de ROLSAC, i que s’ha de
completar amb un document que contengui
la informació completa sobre protecció de
dades, en format PDF.

Tens un document que t’ho explica tot aquí
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
REGLAMENT D’ACTUACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL SECTOR PÚBLIC PER
MITJANS ELECTRÒNICS
S’ha publicat el Reial decret 203/2021, de
30 de març, pel qual s’aprova el Reglament
d’actuació i funcionament del sector públic
per mitjans electrònics.
Aquest Reglament té quatre objectius
principals. En primer lloc, millorar l’eficiència
de l’administració electrònica. Per a això, es
facilita el dret dels ciutadans a relacionarse per mitjans electrònics amb les
administracions públiques; l’obligatorietat de
relació electrònica de les persones jurídiques
i d’algunes categories de persones físiques,
i la tramitació electrònica dels procediments
com a actuació habitual de les administracions
públiques.
Les administracions disposaran d’un arxiu
electrònic d’expedients que corresponguin
a procediments finalitzats i totes les
notificacions es duran a terme per mitjans
electrònics, tret que es tracti de persones
físiques no obligades a ser notificades
electrònicament.

El segon objectiu és que tant el funcionament
electrònic intern de l’Administració com les
relacions de les administracions públiques
entre si es faci electrònicament. Això implica
la interoperabilitat com a principi bàsic,
determinar les condicions i els instruments
de creació de seus electròniques, així com
els supòsits d’utilització dels sistemes de
signatura de segell o codi segur de verificació,
i els mateixos sistemes de signatura
electrònica.
El tercer objectiu és incrementar la
transparència de l’actuació administrativa i la
participació de les persones en l’administració
electrònica. Així, es desenvolupa el
funcionament del Punt d’Accés General
Electrònic (PAGE), i la Carpeta Ciutadana en
el Sector Públic Estatal. També es regulen
el contingut i els serveis mínims que han
de prestar les seus electròniques i les seus
electròniques associades i el funcionament
dels registres electrònics.
En quart lloc, se cerca disposar de serveis
digitals fàcilment utilitzables i accessibles de
manera que es pugui aconseguir que la relació
de l’interessat amb l’Administració sigui fàcil,
intuïtiva i efectiva quan usi el canal electrònic.

Pots accedir al Reglament aquí
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TRANSPARÈNCIA
GUIA PER AL COMPLIMENT DELS
TRÀMITS DE PARTICIPACIÓ I
TRANSPARÈNCIA DE LES INICIATIVES
NORMATIVES EN TRAMITACIÓ
Ja pots accedir a la nova guia conjunta per
al compliment dels tràmits de participació
i de transparència de les iniciatives
normatives en tramitació. També tens a la
teva disposició la nova instrucció relativa
a la publicació d’informació en l’apartat
«Transparència» de cada conselleria o ens
públic.

Ho tens tot aquí
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I HAS DE SABER...
LA COMISSIÓ D’IGUALTAT APROVA EL III PLA
D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DEL
GOVERN
La Comissió d’Igualtat del Govern ha aprovat
per unanimitat la proposta del III Pla d’Igualtat
entre Dones i Homes que serà aplicable a tot el
personal de serveis generals de l’Administració
de la Comunitat Autònoma fins al 31 de desembre
de 2024.
«Aquest Pla treballa i consolida alguns aspectes
que havien quedat pendents en el passat i també
vol donar resposta a temes que es van identificar
durant un estudi d’impacte del Pla anterior»
ha explicat la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, presidenta
de la Comissió.
Garrido ha agraït la participació de les
1.986 persones que van respondre a una
macroenquesta sobre el pla anterior, la qual
cosa ha permès analitzar en detall la situació de
la igualtat entre dones i homes a la plantilla de
serveis generals de l’Administració de la CAIB. «La
implicació de les treballadores i els treballadors
de la CAIB en aquest procés ha estat un èxit i
demostra que la igualtat és un tema que ens
preocupa», ha apuntat.
L’estudi, que va obtenir resposta de gairebé la
meitat del personal al qual és aplicable el Pla,
va evidenciar que, tot i que s’han fet avenços en
els darrers anys, encara cal continuar treballant
per aconseguir una igualtat plena entre dones i
homes, sobretot pel que fa al tema de combatre
la segregació vertical. Un dels temes detectats és
que les dones perceben, de mitjana, retribucions
més baixes que els homes, principalment perquè
la proporció d’interinitat és més gran entre les
dones i també són elles les que majoritàriament
ocupen els llocs de treball menys remunerats.
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I HAS DE SABER...
Aquesta bretxa salarial és un dels aspectes en
què cal continuar treballant. A més, també s’ha
de prestar una atenció especial a la conciliació
de la feina amb l’atenció a fills i persones
dependents, que, encara ara, recau amb més
proporció sobre les dones. Això dificulta la
promoció laboral i pot ser causa d’un estrès
més gran en les dones, ja que sovint fan
l’anomenada doble jornada.

• Redactar anualment un informe sobre la bretxa
salarial que analitzi la relació entre bretxa salarial i
sostre de vidre.

Com a novetat, el Pla disposa d’un un eix
específic dedicat a la salut i als riscs laborals de
les dones. A més a més, també inclou cinc grans
àrees temàtiques, com ara la cultura d’igualtat
que es vol promoure a la CAIB; l’accés, la
promoció, la retribució i l’empoderament de
les dones; la conciliació i la corresponsabilitat;
situacions d’especial protecció i mesures de
coordinació del Pla.

• Dur a terme campanyes informatives sobre
assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació
sexual, d’identitat de gènere i d’expressió de
gènere i altres formes de violència de gènere en
l’ambient laboral.

Aquest III Pla inclou 108 accions concretes
destinades a avançar a favor de la igualtat entre
dones i homes. Entre aquestes accions, podem
destacar les següents:
• Elaborar i difondre a tot el personal un
material didàctic sobre els estereotips de
gènere.
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• Fer una guia interactiva amb accés des de la
intranet sobre les mesures de conciliació existents
• Revisar el Protocol per prevenir i actuar en cas
d’assetjament i anar-lo actualitzant.

• Analitzar els riscs psicosocials per a les dones
a l’Administració: assetjament sexual i psicològic,
discriminació, doble jornada de les dones
treballadores, estrès i altres.
La Comissió d’Igualtat que ha aprovat el III Pla
d’Igualtat entre Dones i Homes del Govern està
integrada per representants de l’Administració
autonòmica i de les organitzacions sindicals (USO,
STEI, CSIF, CCOO, UGT i SINTTA) i presidida per la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
Mercedes Garrido.

t’interessa
informació elaborada
per la direcció general
de comunicació

Amb la col·laboració de:
•
•
•

EBAP
Direcció General de Funció
Pública
Direcció General de
Participació, Transparència i
Voluntariat

tinteressa@caib.es

