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composició següent del Comitè d’Avaluació de Ciències de la Salut:
Comitè d’Avaluació de Ciències de la Salut
President: José Miguel Fernández Dols (Universidad Autónoma de
Madrid)
Secretària: Monserrat Ponsà Fontanals (Universitat Autònoma de
Barcelona)
Vocal: Florencio Vicente Castro (Universidad de Extremadura)
Vocal: Celestino Rey-Joly Barroso (Universitat Autònoma de Barcelona)
Vocal: Francesca Pons Pons (Universitat de Barcelona)
Aquest Acord produirà efectes a partir de l’endemà d’haver estat publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 6 de maig de 2011
La presidenta de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
Francesca Garcias Gomila
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CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 10047
Resolució del director general de Treball de 19 d’abril de 2011
per la que s’ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les Illes Balears i es disposa la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’acta de sessió de dia 18
d’abril de 2011 en la qual s’acorda la revisió salarial per al període de l’1 d’abril de 2011 al 31 de març de 2012 del XIII Conveni
Col·lectiu del sector de l’Hoteleria de les Illes Balears (Exp:
CC_Acta 01 codi de conveni núm. 07000435011982)

12-05-2011
DATA: 18 d’abril de 2011
HORA D’INICI:10.30
HORA DE FINALITZACIÓ: 11.00
PERSONES ASSISTENTS:
REPRESENTACIÓ SINDICAL

Sr. Antonio Copete González
Sr. José García Relucio
Per la Federació de Treballadors de Comerç, Hoteleria, Turisme i Joc de
la Unió General de Treballadors (UGT)
Sra. Àngels Sánchez Úbeda
Sr. Ginés Díez González
Per la Federació de Comerç, Hoteleria i Turisme de Comissions Obreres
de les Illes Balears (CCOO)
REPRESENTACIÓ EMPRESARIAL
Sra. Inma Benito Hernández
Per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)
Sr. Carlos Sedano Almiñana
Per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) i per
l’Associació Empresarial de Sales de Festes de Balears
Sr. Antonio Ruíz Martínez
Per l’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME) i per la Federació
Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera (FEHIF)
L’acta l’aixeca el senyor Ginés Díez González, de la central sindical
CCOO, organització a la qual per rotació li correspon designar secretari.
Ordre del dia:

Antecedents
1.El 18 d’abril de 2011, les persones membres de la Comissió Paritària del
sector de l’Hoteleria de les Illes Balears es reuniren per acordar la revisió salarial per al període de l’1 d’abril de 2011 al 31 de març de 2012, de la qual cosa
se n’aixecà l’acta de sessió corresponent.
2.El senyor José Carlos Sedano Almiñana, en representació de la
Comissió Paritària del XIII Conveni col·lectiu, sol·licità el registre, dipòsit i la
publicació oficial de l’acta de sessió esmentada.
Fonaments
1.L’article 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
2.El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
3.L’article 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar la inscripció i el dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius de les Illes Balears de l’acta de sessió de dia 18 d’abril de 2011, en la qual
s’acorda la revisió salarial per al període de l’1 d’abril de 2011 al 31 de març de
2012 del XIII Conveni Col·lectiu del sector de l’Hoteleria de les Illes Balears.
2. Disposar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Fer constar que la versió castellana de l’acta és l’original signada per
les persones membres de la Comissió Paritària i que la versió catalana és una
traducció de la mateixa.
4. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Paritària.
Palma, 19 d’abril de 2011
El director general de Treball
Iago Negueruela Vázquez

PUNT PRIMER .- Efectuar la revisió salarial prevista en el Conveni per
al període de l’1 d’abril de 2011 a 31 de març de 2012, de conformitat amb allò
que s’hi pacta en el capítol IV.
PUNT SEGON .- Torn obert de paraules.
Punt primer. REVISIÓ SALARIAL .- Constatat que l’índex de preus de
consum (IPC) general interanual registrat a 31 de març de 2011, segons ha fet
públic l’ Institut Nacional d’Estadística el passat dia 12 d’abril de 2011, s’ha
situat en el 3,60%, s’ha d’aplicar l’augment pactat en l’article 24è (salari base)
del Conveni col·lectiu, que afecta així mateix les quanties fixades en els articles
26è (PLUS DE NOCTURNITAT), 28è (PLUS DE DESPLAÇAMENT), 29è (
EINES) i 30è (UNIFORMITAT I ROBA DE FEINA). Així, aquest increment ha
de ser del 4,10%, a partir del dia 1 de abril de 2011, resultat del sumatori de mig
punt (+0,5) a la dada de l’ IPC esmentat (3,60 + 0,50 = 4 , 10%), segons el pactat convencionalment.
Així, les retribucions actualitzades i vigents amb efectes del dia 1 d’abril
de 2011, són les següents:
Article 24è SALARI BASE
Nivells retributius

I
II
III
IV
V
VI
Treballador en formació

ACTA 9
COMISSIÓ PARITÀRIA DEL XIII CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE L’HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (Codi Conveni
07000435011982)

LLOC: Sala de juntes de les oficines de C. Sedano & Asociados, al carrer
de Nuredduna, 10, 2n E de Palma

Menor de 18 anys
Major de 18 anys

Categoria establiments a efectes retributius
A
B
C
Euros / mes
1.561,64
1.540,07
1.515,31
1.447,91
1.432,99
1.409,20
1.348,20
1.326,24
1.303,53
1.252,46
1.225,69
1.212,95
1.160,57
1.149,41
1.143,41
1.090,97
1.090,97
1.090,97
Mòdul
40 hores
Euros / mes

Reducció
15% Formació
Euros / mes

670,97
872,76

570,32
741,85

Article 26è PLUS DE NOCTURNITAT
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1. EMPRESES D’ ALLOTJAMENT
a) Quan es treballin més de 80 hores en un mes, entre les 22 i les 6 hores,
es percebrà el plus següent: 70,36 euros / mes.
b) Quan es treballin més de 26 i fins a 80 hores en un mes, dins el període nocturn es percebrà el plus següent: 42,20 euros / mes.
2. EMPRESES DE RESTAURANTS, CAFETERIES, CAFÈS I BARS
a) Quan es treballin 4 o més hores diàries de mitjana en còmput mensual,
entre les 12 de la nit i les 7 del matí: 112,53 euros / mes.
b) Quan es treballin entre 2 i 4 hores diàries de mitjana en còmput mensual en el tram horari indicat, el plus tindrà la quantia següent: 56,27 euros /
mes.
c) Les hores soltes s’han d’abonar a raó de: 1,85 euros / hora.
3. EMPRESES DE SALES DE FESTA, DISCOTEQUES, SALES DE
MÚSICA I SALES DE BALL
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persones amb necessitats formatives especials o que tinguin dificultats per la
seva inserció o requalificació professional a impartir en el CIFP JOAN TAIX i
que inclou la següent acció formativa ‘ACTIVITATS AUXILIARS D’AGRICULTURA’ de 330 hores de durada.
2.- Resolució de la consellera de Turisme i Treball , presidenta del SOIB,
de 14 de març de 2011, per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a la
presentació de sol·licituds de l’ajuda ‘BECA PER L’OCUPACIÓ’ cofinançada
pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu Pluriregional
‘Adaptabilitat i Ocupació 2007 2013 (BOIB núm. 39 de 17 de març), modificada per Resolució de 17 de març de 2011 (BOIB núm. 41 EXT. de 21 de març)
i per Resolució de 23 de març de 2011 (BOIB núm. 48, de 2 d’abril)
Aquestes accions formatives van destinades al col·lectiu de persones que
amb més virulència pateix els efectes de la crisi econòmica dissenyant programes específics de formació professional pel col·lectiu d’aturats preferentment
majors de 30 anys sense dret a prestacions i que no disposin d’un mínim de rentes.

Plus específic, quan es treballi entre les 22 i les 6 hores: 34,47 euros / mes.
Article 28è. PLUS DE DESPLAÇAMENT
Plus desplaçament: 1.003,20 euros / anys, que s’abonaran a raó de 83,60
euros / mes.

3.-Els beneficiaris, que han de ser treballadores i treballadors desocupats
que segueixin les accions específiques de formació professional per a persones
amb necessitats formatives especials, o amb dificultats d’inserció o requalificació professional aprovades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears, podran
sol·licitar l’ajut ‘Beca per l’ocupació’sempre que compleixin els següents requisits:

Article 29è. EINES 11,27 euros / mes.
Article 30è. UNIFORMES I ROBA DE FEINA
1. Peces
Vestit jaqueta complet
Resta de personal

Euros / mes
28,13
25,03

2. Calçat
Sabates de cuir o similar
Sabates a tela o similar

Euros / mes
7,02
4,27

Punt segon .- TORN OBERT DE PARAULA .- Es lliura a les persones
components de la Comissió l’escrit adreçat pel senyor. Fabián Cosano de Arcos,
graduat social, en representació de l’empresa ‘HOTEL SA TORRE MALLORCA, SL, pel qual es comunica la novació transitòria de diversos contractes fixos
discontinus a fixos ordinaris, segons el que disposa el punt 5, de l’article 8, del
XIII Conveni col·lectiu. Es dóna per reproduït l’escrit i queda unit a l’acta als
efectes oportuns.
Sense més punts per tractar, s’acorda designar el senyor Carlos Sedano
Almiñana, assessor empresarial, perquè en nom de la Comissió Paritària i de
conformitat amb el que disposa el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig,
sol·liciti el registre i dipòsit telemàtic d’aquesta acta a la Direcció General de
Treball, de la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears,
com també la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
S’aprova l’acta, de la qual se signen set exemplars.

—o—
Num. 10379
Resolució de la consellera de Turisme i Treball, presidenta del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, relativa a la concessió de
l’ajut ‘BEQUES PER L’OCUPACIÓ’ adreçada a col·lectius de
desocupats amb majors dificultats d’inserció que participin, en el
marc d’itineraris personalitzats, en programes específics per a la
formació de persones amb necessitats formatives especials o que
tinguin dificultats per la seva inserció o requalificació professional ALCARAZ VIDAL, ROCÍO, amb DNI/NIE 43135275V,
alumna de l’acció formativa ACTIVITATS AUXILIARS D’AGRICULTURA’ de 330 hores de durada. (número d’expedient
BPO-0003/11)
Fets
1.-El Servei d’Ocupació de les Illes Balears, com a entitat competent en
matèria de desenvolupament de la formació professional per a l’ocupació, ha
decidit desenvolupar accions formatives específiques per a persones amb necessitats formatives especials o que tinguin dificultats per la seva inserció o requalificació professional. Mitjançant Resolució de la consellera de Turisme i
Treball de 14 d’abril de 2011, s’aprova un programa específic de formació de

Realitzar un itinerari de formació professional personalitzat dissenyat per la Xarxa d’orientació laboral del SOIB.
Participar en una acció formativa aprovada pel SOIB a partir del mes
de gener de 2011 com un programa específic de formació per a persones amb
necessitats formatives especials, o amb dificultats per la seva inserció o requalificació professional, en el marc de l’Ordre TAS /718/2008, de 7 de març.
Trobar-se inscrita i d’alta com a demandant d’ocupació al SOIB amb
una antiguitat de desocupat/da mínima de 6 mesos.
No cobrar prestació i/o subsidi d’atur o ajudes de naturalesa assistencial anàloga.
No disposar de rentes o ingressos, de qualsevol naturalesa, ja sigui a
títol individual o bé per unitat familiar, superiors amb còmput mensual del 75%
del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues
extraordinàries. A aquests efectes s’entén per unitat familiar els descendents i
cònjuge que conviuen amb el sol·licitant. Per calcular el compliment del requisit relatiu a la renda s’ha de tenir en compte la suma de rendes de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, conclosa la persona sol·licitant, dividida pel número de membres que la composen.
Es consideren rentes les recollides a l’article 215.3.2 del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1994,
de 20 de juny. Així mateix, als efectes d’aquests ajuts, computaran com a rentes l’import dels salaris socials, rendes mínima d’inserció o ajuts anàlegs d’assistència social.
4.- Un cop revisada la documentació presentada pels beneficiaris de la
‘Beca per l’Ocupació’ que figuren a la llista d’ admesos de l’acció formativa
esmentada al punt número 1 dels fets, s’ha comprovat que queda acreditat el
dret a percebre l’ajut dels alumnes que figuren al llistat annex.
5.- Amb data 23 de març de 2011, la Intervenció General va concedir l’autorització prèvia expressa necessària per a la utilització del procediment previst
en la Instrucció 1/2008 de pagaments de subvencions, ajudes i altres despeses
d’escassa quantia de naturalesa anàloga a un número significatiu de perceptors,
per a tramitar els pagaments de les beca anomenada ‘Beca per l’Ocupació’.
6.- Els beneficiaris han aportat una declaració responsable d’estar al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Fonaments de dret
1. La comunitat autònoma de les Illes Balears ha assumit, mitjançant el
Decret 136/2001, de 14 de desembre (BOIB núm.155, de 27 de desembre), les
competències transferides per l’Administració de l’Estat en matèria de gestió de
treball, de l’ocupació i de la formació que li foren traspassades pel Reial decret
1268/2001, de 29 de novembre (BOE núm. 291, de 5 de desembre), competències que són exercides pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears, entitat autònoma de caràcter administratiu, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar creada per la Llei 7/2000, de 15 de juny (BOIB núm.80, de 29
de juny), modificada per la Llei 8/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186, de
30 de desembre) i per la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010 (BOIB núm.

