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PartsPartsPartsParts    

 

Joana Maria Barceló Martí, consellera de Treball i Formació del Govern 

de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 

11 i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, 

en representació d’aquesta última d’acord amb el que estableixen la 

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada 

per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 170/2003, de 26 

de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta Universitat. 

 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

    

1. La Conselleria de Treball i Formació té entre les seves competències 

la relativa a la formació, mitjançant l’impuls i el desenvolupament de 

les polítiques actives d’ocupació, en virtut del que estableix l’article 

32.11 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la nova 
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redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 

reforma d’aquest Estatut. 

 

2. La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al 

servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, 

que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la 

legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament 

jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant 

la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que 

li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats (LOU). 

 

3. El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 

en sessió del dia 26 de setembre de 2003, va aprovar els Estatuts de 

la Universitat de les Illes Balears, prèviament aprovats pel Claustre 

universitari en sessió extraordinària del dia 20 de març de 2003. 

Aquests Estatuts han estat publicats en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears número 136, del dia 30 de setembre de 2003, per mitjà del 

Decret 170/2003, ja esmentat. 

 

4. D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de 

març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears, correspon a la consellera o al conseller 

competent per raó de la matèria autoritzar els convenis de 

col�laboració i els acords de cooperació que es duguin a terme amb 

l’Administració general de l’Estat i la resta d’administracions 
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territorials, o amb els ens públics que en depenen, com també 

aquells que es duguin a terme amb persones físiques o jurídiques 

subjectes a dret privat, i que no correspongui autoritzar al Consell 

de Govern, així com estableix l’article 81 d’aquesta Llei. 

 

5. Entre les seves competències, la Conselleria de Treball i Formació té 

la relativa a la formació ocupacional i contínua, com també la de 

facilitar la creació de l’ocupació i de la qualificació. 

 

6. La Universitat de les Illes Balears té competència per executar 

conjuntament amb la Conselleria de Treball i Formació, en el seu 

àmbit territorial, l’objecte d’aquest conveni de col�laboració. 

 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per 

formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents 

 

ClàusulesClàusulesClàusulesClàusules    

    

1. 1. 1. 1. ObjecteObjecteObjecteObjecte    

    

Aquest Conveni té per objecte regular la col�laboració entre la 

Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears per 

crear el PORTAL D’ASSESSORAMENT LABORAL I FORMACIÓ I UNA APLICACIÓ DE 

CONTROL I SEGUIMENT D’ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A 

TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS, gestionats pel Govern de les Illes 

Balears, d’acord amb el que disposa l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de 
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març, per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, 

pel qual es regula el subsistema de formació professional per a 

l’ocupació, en matèria de formació d’oferta, i s’estableixen les bases 

reguladores per concedir subvencions públiques destinades a finançar-

lo, i també d’acord amb l’Ordre TAS/1157/2008, de 10 d’abril, per la 

qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2008, 

per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències, 

subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressuposts 

generals de l’Estat. 

 

Atès l’objecte d’aquest Conveni de col�laboració, s’ha d’implicar, en la 

mesura que sigui possible, el màxim d’agents en els CURSOS DE FORMACIÓ 

ADREÇATS PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS del 

Govern de les Illes Balears. 

 

És un fet detectat en els darrers anys que cada vegada s’exigeix una 

més alta qualificació professional i especialització de treballadores i 

treballadors davant els nous impactes tecnològics. 

 

Els cursos de formació ADREÇATS PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORES I 

TREBALLADORS OCUPATS permeten readaptar els coneixements ja adquirits 

a les noves demandes del mercat de treball i possibiliten la reducció de 

les disparitats a l’hora de millorar la situació laboral al món. 
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A més, la formació té una incidència positiva en el desenvolupament 

humà i econòmic, mitjançant una millor qualificació professional de la 

població activa. 

 

Un grau més elevat de formació propicia que les persones que en 

siguin beneficiàries puguin millorar la seva situació professional i 

aportar, alhora, un elevat grau de qualificació en les seves empreses. 

Ara bé, la formació també necessita adaptar-se contínuament a les 

necessitats del mercat de treball per tal que sigui realment eficaç. 

 

Atès tot això, és necessari crear el PORTAL D’ASSESSORAMENT LABORAL I 

FORMACIÓ I UNA APLICACIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT D’ACCIONS FORMATIVES 

ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS, per tal 

d’incrementar els mecanismes de visibilitat i informació d’aquestes 

actuacions en la societat en general i, d’altra banda, augmentar i 

optimitzar els processos interns de gestió, control i seguiment 

d’aquestes actuacions formatives. 

 

El fet d’incrementar els nostres actius en matèria de visibilitat, 

informació, control i seguiment pot crear eines adequades per 

determinar en quina mesura hi ha un coneixement públic de la 

formació que oferim i, amb l’aplicació d’indicadors i d’eines de control 

i seguiment, esbrinar si s’assoleixen els objectius prevists amb la 

realització de les accions formatives. 

    

2. 2. 2. 2. VinculacióVinculacióVinculacióVinculació    
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Atès el que s’ha exposat anteriorment, mitjançant aquest Conveni de 

col�laboració es pretén desplegar una cooperació i col�laboració 

conjunta entre el Govern i la Universitat de les Illes Balears per tal de 

dur a terme les tasques adequades per crear el PORTAL D’ASSESSORAMENT 

LABORAL I FORMACIÓ I UNA APLICACIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT D’ACCIONS 

FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORES I TREBALLADORS 

OCUPATS.    

 

Les tasques per dur a terme queden definides en els termes 

següents: 

 

— Portal d’Assessorament Laboral i Formació. 

— Control i seguiment d’accions formatives. 

— Investigació i desenvolupament de nous models i eines 

relacionats amb les TIC sobre portals i plataformes en matèria 

d’avaluació. 

— Nous models pedagògics de formació en TIC. 

    

3. 3. 3. 3. FinançamentFinançamentFinançamentFinançament    

    

La Conselleria de Treball i Formació, vetllant per tot el que s’ha 

exposat, es compromet a efectuar l’abonament de la quantitat de 

197.000,00 euros (90 % del cost total), que serà destinada al pagament 

de les despeses que es generin per realitzar l’objecte d’aquest Conveni 

de col�laboració. 
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Així mateix, la Conselleria de Treball i Formació ha d’aportar tots els 

elements necessaris per desenvolupar l’objecte del Conveni de 

col�laboració. 

 

L’abonament s’ha de fer en un pagament únic a càrrec de la partida 

pressupostària 19301.324AO1.44113.00.19207, del pressupost vigent 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en signar-se aquest 

Conveni. 

 

La Universitat de les Illes Balears aportarà la quantitat de 21.889 euros 

(10 % del cost total) per pagar les despeses que es generin per 

executar l’objecte del Conveni. 

 

Així mateix, la Universitat de les Illes Balears farà les aportacions 

següents, particularment a través dels mitjans de la Fundació 

Universitat–Empresa de les Illes Balears: 

 

— Serveis: la Universitat de les Illes Balears ha de posar a disposició de 

les gestores i dels gestors els seus serveis interns, tant pel que fa a 

prestacions informàtiques com de caràcter material i de 

comunicació. 

 

— Logística: la Universitat de les Illes Balears ha de fer la difusió i la 

publicitat en el seu àmbit geogràfic de l’avaluació efectuada. Per 

això, s’ha d’encarregar de dur a terme reunions amb agents socials, 
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estudiants, empreses i altres parts, per tal de vetllar per una bona 

execució de l’avaluació. 

 

— Espais físics per dur a terme l’objecte d’aquest conveni: la 

Universitat de les Illes Balears ha de posar a l’abast de la persona o 

persones encarregades de gestionar aquesta tasca les seves 

dependències amb total disposició. 

 

— Elements materials i personals dedicats a la consecució de les 

finalitats que es volen assolir atès l’objecte del Conveni. 

 

4. 4. 4. 4. JustificacióJustificacióJustificacióJustificació    

 

La Universitat de les Illes Balears ha de presentar a la Conselleria de 

Treball i Formació, en el termini màxim de tres mesos comptadors des 

de l’acabament de l’actuació, una memòria tècnica i descriptiva de les 

tasques i dels recursos emprats en l’execució del PORTAL 

D’ASSESSORAMENT LABORAL I FORMACIÓ I UNA APLICACIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT 

D’ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORES I 

TREBALLADORS OCUPATS i, d’altra banda, una memòria econòmica i 

descriptiva de les despeses efectuades i justificatives del 100 % del cost 

total, amb el seu detall, i acreditativa de la correcta gestió dels fons 

percebuts. 

 

5. 5. 5. 5. VigènciaVigènciaVigènciaVigència    
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Aquest conveni es mantindrà vigent des del moment en què se signi 

fins al dia 30 de setembre de 2009. 

 

6. 6. 6. 6. Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment    

 

El desenvolupament d’aquesta col�laboració ha de ser coordinat per 

una comissió de seguiment formada per dos membres elegits amb 

aquesta finalitat per la Universitat de les Illes Balears i altres dos 

membres de la Direcció General d’Ocupació i Formació, adscrita a la 

Conselleria de Treball i Formació. En el si d’aquesta comissió s’ha de 

donar compte de les actuacions de planificació i execució necessàries 

per cada moment concret. 

 

A més, la comissió esmentada ha de resoldre els problemes 

d’interpretació i de compliment que es puguin plantejar pel que fa a 

l’execució de l’objecte d’aquest Conveni. 

    

7. 7. 7. 7. Rescissió/extincióRescissió/extincióRescissió/extincióRescissió/extinció    

    

Són causes de rescissió d’aquest Conveni: 

 

— L’acord mutu de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

— L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les 

parts signants del conveni. 

— La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a 

terme l’objecte del conveni. 
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— La denúncia manifestada per escrit. 

 

8. 8. 8. 8. NNNNaturalesaaturalesaaturalesaaturalesa    

 

El present conveni de col�laboració té naturalesa administrativa. Les 

persones signants d’aquest document ens comprometem a intentar 

resoldre de comú acord les diferències que hi pugui haver en la seva 

aplicació i interpretació. Si això no fos possible, les qüestions litigioses 

que puguin sorgir, les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos 

exemplars. 

 

Palma, xx de març de 2009 

 

Per la Conselleria de Treball i 

Formació 

Per la Universitat de les Illes 

Balears    

  

 

 

 

 

   Joana Maria Barceló Martí                          

 

 

 

 

        Montserrat Casas Ametller 

 


