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Notícies UE

DEBAT SOBRE EL FUTUR D'EUROPA AMB LES
ASSOCIACIONS NACIONALS
El passat 04 de juliol els presidents d’associacions nacionals de
les autoritats locals i regionals varen tenir una reunió
d’obertura del debat sobre el Futur d’Europa amb el president
del Comitè Europeu de les Regions, Karl-Heinz Lambertz i el
president del Consell de Municipis i Regions d’Europa, Stefano
Bonaccini.
Centre Balears Europa va participar al debat sobre una Europa
sostenible on es varen destacar els següents missatges clau
sobre el canvi climàtic i la biodiversitat.
Els resultats dels tres debats formaran part del Dictamen sobre
el Futur d’Europa que dictarà el Comitè Europeu de les Regions
el mes d’octubre de 201 8.
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Notícies UE

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE L’APLICACIÓ DELS
PROCEDIMENTS DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA EN
PROJECTES COFINANÇATS AMB FONS EUROPEUS
El passat 1 1 de juliol varem realitzar una sessió informativa
pràctica sobre l’aplicació dels procediments de contractació
pública en projectes cofinançats amb càrrec als Fons
Estructurals i de Cohesió. L’objectiu va ser donar una guia
pràctica a tots els gestors de Fons Europeus d’entitats locals i
regionals sobre com evitar les errades més comunes en la
contractació pública. Des de la preparació i planificació,
publicació de contractes i projectes, la publicació d’anuncis,
procediments i terminis.
Presentació d’ofertes i selecció de licitadors, avaluació
d’ofertes, adjudicació i execució de contractes.
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA
D’AJUDES DESTINADES AL SUPORT DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA I L’ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES A
L’ADMINISTRACIÓ
El Programa Operatiu FEDER 201 4 – 2020 per a les Illes
Balears preveu com a prioritat d’inversió el suport a
l’eficiència energètica i a l’ús d’energies renovables a les
infraestructures públiques. En el marc d’aquesta prioritat,
la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha obert les
convocatòries de les següents línies d’ajudes destinades,
entre altres organismes a les administracions locals de Illes
Balears.
Per tal d’oferir una informació acurada i pràctica, i facilitar
l’accés de les entitats municipals a aquesta convocatòria,
el Consell de Mallorca, el Centre Balears Europa, la Direcció
General d’Energia i Canvi Climàtic i la FELIB varem
organitzar una jornada específica, adreçada tant als
tècnics com als responsables polítics de les matèries
assenyalades.
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BEQUES CBEUROPA 2018

L'objecte de les bases és regular la convocatòria i el
procediment de concurrència competitiva per a la
concessió de 4 beques CBEuropa 201 8 del CBE per a
titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears
Europa a Brussel•les.
Les persones destinatàries són aquelles persones
físiques que compleixin els requisits prevists a la
convocatòria.
Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d'acabament
del termini de presentació de sol•licituds, els requisits,
dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés
selectiu.
La presentació de sol·licituds està oberta del 6 d'agost
al 20 d'agost de 201 8.
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COM REDUIR EL RENOU SUBMARÍ D'UNA MANERA
EFECTIVA
El passat dimarts dia 26 de juny tingué lloc la
conferència "Com reduir el renou submarí d’una
manera efectiva?", organitzat per l’intergrup
parlamentari SEARICA, la seva presidenta Gesine
Meissner i l’eurodiputat portuguès Ricardo Serrao
Santos, al Parlament Europeu. L’acte també
comptà amb la participació dels representants
d’associacions i institucions de l’àmbit científic
(International Fund for Animal Welfare), civil
(Shifting Values), legislatiu (DG Environment de la
Comissió Europea) i industrial (Hapag-Lloyd).
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Agenda

LANZAMIENTO OFICIAL DE LA CAMPAÑA “TURISMO, UN
MUNDO DE OPORTUNIDADES”

font: European Commission - Audiovisual Services

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas
Empresas (EASME) acaba de publicar el "Plan para
la cooperación sectorial sobre las capacidades en el
turismo: mejorar la imagen de las carreras en el
sector turístico".
Los objetivos específicos de esta convocatoria son:
- facilitar la actualización de habilidades,
- mejorar la visibilidad y mejorar el uso de
herramientas e iniciativas existentes,
- mejorar la imagen de las carreras turísticas,
- ayudar a los solicitantes de empleo a comprender
los aspectos positivos de las carreras turísticas,
- ayudar a los empresarios del sector turístico a
reforzar los aspectos positivos de las carreras
turísticas y atraer talentos nuevos y adecuados

Notícies UE
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CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE EL PATRIMONIO
CULTURAL EN EUROPA
El 26 de junio tuvo lugar en el Parlamento Europeo
una conferencia de alto nivel sobre el Patrimonio
Cultural en Europa que contó con la presencia del
Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, ministros de cultura europeos, así como
artistas y productores.
El acto finalizó con la entrega al Presidente del
Parlamento Europeo de la medalla de la Universidad
de Salamanca que este año celebra 8 siglos de su
fundación y es una de las universidades más antiguas
de Europa y del mundo y la que recibe más estudiantes
de todos los países europeos a través del programa
ERASMUS+.
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LA ASOCIACIÓN EUROPEA DEL TURISMO ACTUALIZA LA
POLÍTICA SOBRE ATRACCIONES
La Asociación Europea del Turismo (ETOA) está
desarrollando una declaración de buenas prácticas
con respecto a los procesos de reserva, emisión de
boletos y pago de las atracciones. En parte, esto ha
sido impulsado por las crecientes dificultades en
algunas de las principales atracciones de Europa,
como la Alhambra, el Coliseo y la Torre Eiffel. La
intención es involucrar a atracciones, destinos y
otras partes interesadas. Los operadores
interesados en obtener más información deben
contactar a tfairhurst@etoa.org.
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La demanda excederá el suministro en las horas
punta en muchas de las atracciones más famosas;
la mejor forma de responder a eso es una
preocupación común por los destinos, las
atracciones, los visitantes y la industria.
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JORNADES INFORMATIVES SOBRE PROGRAMES
EUROPEUS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA I EL PATRIMONI
A EIVISSA I MENORCA

Amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
varem realitzar sessions informatives sobre els
programes de la Comissió Europea que ofereixen
finançament a projectes culturals i de participació
ciutadana. L’objectiu de les jornades va ser donar a
conèixer el Programes Europa Creativa, Europa con los
Ciudadanos i de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
201 8. Explicant als participants quins són els objectius
dels diferents programes, convocatòries en vigor, el
pressupost, quin tipus de projectes finança, etc.
Les jornades varen estar dirigides a organismes i
entitats culturals i creatives i de participació
ciutadana, tan públiques com privades, associacions
civils i autoritats locals i regionals de Menorca, Eivissa i
Formentera i a tota aquella persona que poguessin
estar interessades.

11

12

Europe direct // E-NEWS 4-201 8

Convocatòries de Programes Europeus

PROGRAMA COSME 2018 - Prediagnòstic de propietat intel·lectual i millora de
l'accés a la protecció mitjançant patent per a PIME innovadores de la UE

O
BJECTIUS
L'objectiu general

d'aquesta
convocatòria de propostes és
facilitar i promoure l'ús de la
propietat intel·lectual per les PIME
europees innovadores, permetent
que un nombre seleccionat de
PIME europees innovadores es
beneficiïn d'una o més accions de
suport.
L'objectiu específic és garantir la
prestació
dels
serveis
administratius
i
de
reemborsament necessaris en
relació amb la implementació de
les accions de suport que
s'oferiran a les empreses.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 7 de setembre de 201 8
Import màxim de projectes i taxa finançament 4,30 milions d'euros
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Convocatòria del mecanisme Connectar Europa per a la infraestructura
energética

O
BJECTIUS
Donar suport a

projectes
d'infraestructura
energètica
d'interès comú que tenguin
importants beneficis per a la
societat i que garanteixin una
major solidaritat entre els Estats
membres, però que no rebin un
finançament adequat del mercat.
S'ha de fer especial èmfasi en l'ús
eficient de la inversió públicae
Tipus de destinataris o socis
Qualsevol organisme públic i
privat que treballi dins el mercat
de la infraestructura energètica.

Organisme responsable
Comissió Europea a través del seu mecanisme Connecting Europe Facility.
Data límit de presentació proposta 1 1 -1 0-201 8
Web
Import màxim de projectes i taxa finançament
500 millons d'euros
Enllaç
web
(https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cefenergy/calls/201 8-cef-energy-calls-proposals/201 8-2-call-proposals)

13

14

Europe direct // E-NEWS 4-201 8

Legislació i Documentació
OPOSICIONS EU

Convocatòria d'oposició general EPSO/*AD/360/18.

Administradors protecció de dades
Oficina Europea de Selecció de Personal. Convocatòria d'oposició
general EPSO/*AD/360/18. Administradors (AD 6) en l'àmbit de la protecció de
dades. Termini de presentació de candidatures: 11 de setembre de 2018
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_264_A_0001&from=ES
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Legislació i Documentació
LLIURE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS
Legislació UE

Directiva test de proporcionalitat i noves regulacions de professions
Directiva 2018/958 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de juny de 2018,
relativa al test de proporcionalitat abans d'adoptar noves regulacions de
professions.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958&from=ES

IGUALTAT

Legislació UE

Normes relatives als organismes per a la igualtat de tracte.
Recomanació 2018/951 de la Comissió, de 22 de juny de 2018, sobre normes
relatives als organismes per a la igualtat de tracte.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0951&from=ES
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Legislació i Documentació

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA UE
Documentació UE

Plantejament de qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la UE
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Recomanacions als òrgans
jurisdiccionals nacionals, relatives al plantejament de qüestions prejudicials.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0720(01)&from=ES

CENTRE BALEARS EUROPA / EUROPE DIRECT ILLES BALEARS
C/ PALAU REIAL, 17
07001 - PALMA
Tel.: 971 17 72 76
Fax: 971 78 43 35
informacio@cbe.es
http://www.cbe.es

