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Informe i proposta de resolució provisional relativa a la denegació de subvencions en 
concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi, del 
programa de segona oportunitat per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys 
inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que hagin cursat segon, tercer o 
quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de 
persones adultes de les Illes Balears durant el quadrimestre que va de febrer a juny de 
2019. 
 

 

Antecedents 
 

1. Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 
27 de febrer de 2018, (BOIB núm. 31, de 10 de març), es va aprovar la convocatòria SOIB 
Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones 
desocupades d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, 
finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al 
període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019.  
 

2. D’acord amb el punt primer de l’annex 1 de la Resolució de la convocatòria esmentada, 
aquestes beques estan adreçades a les persones joves desocupades que cursin entre 
d’altres les accions educatives/formatives següents: 

 
Cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) en 
els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (cursos quadrimestrals 
octubre-febrer i febrer-juny). 
 

3. L’apartat 5.1 de l’annex 1 de la convocatòria estableix que poden tenir la condició de 
persones beneficiàries de les beques, els alumnes d’ESPA dels centres d’educació per a 
persones adultes de les Illes Balears que reuneixin els requisits següents el dia natural 
anterior al d’inici de les accions formatives: 

 
- Tenir més de 18 anys i menys de 30. 
- Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei 

d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 
- Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la 

condició de persona beneficiària, per la qual cosa s’han de complir les circumstàncies 
següents: 

 
o No haver treballat en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació. 
o No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior al moment de 
rebre l’actuació. 

o No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior al moment de 
rebre l’actuació. 
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- En el cas d’alumnes que cursin ESPA es requereix haver finalitzat amb aprofitament 
almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a 
persones adultes de les Illes Balears. 

 

4. S’ha comprovat que les persones que es detallen en l’annex d’aquesta proposta resolució no 
reuneixen tots els requisits per atorgar la subvenció sol·licitada. 
 

Fonaments de dret 
 

1. La Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 27 de 
febrer de 2018, (BOIB núm. 31, de 10 de març), per la qual es va aorivar la convocatòria 
SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a 
persones desocupades d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació 
Juvenil, per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per al període 
2018-2019 

 
2. L’article 2.2 del Decret   /2015, de 22 de maig, d’aprovació dels Estatuts del Servei 

d’Ocupació de les Illes Balears  (BOIB núm. 77, de 23 de maig) estableix  que el SOIB, 
per a l’acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries 
per gestionar les polítiques actives d’ocupació; gestionar el conjunt de programes i 
mesures d’orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l’ocupació, que 
tenen per objecte millorar les possibilitats d’accés a la col·locació de les persones 
desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d’altri; l’adaptació de la formació 
i requalificació per a l’ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a 
fomentar l’esperit empresarial, l’economia social i a millorar les condicions dels 
treballadors.  

 

3. D’acord amb els apartats g i i de l’article 9.4 del Decret   /2015, de 22 de maig, 
d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, és funció del 
president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del 
servei, així com concedir ajuts i subvencions. 

 
4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació 

del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques 
(BOE 276, de 18 de novembre). 

 

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim 
jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen. 

 
6. D’acord amb l’article  9.  del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les 

subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d’una determinada 
situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l’acreditació per 
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qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, 
sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l’existència. 

 
7. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 10 d’octubre de 201 , per la 

qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques 
actives d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 
146, de 24 d’octubre). 

 
8. D’acord amb l’article  .  de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 

10 d’octubre de 201 , la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per procediments 
que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic 
procediment, de totes les sol·licituds entre si (d’acord amb l’article 1 .2 del Decret 
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre). 

 
9. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears per l’any 2015, en la disposició final setena modifica l’article 1 de la 
Llei  /2000, de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, i el 
defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball. D'acord amb el Decret 
12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta 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 (BOIB núm. 6619, de 3 de juliol) , el SOIB està 
adscrit Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.. 

 
Conclusions  
 
Per tot això, inform desfavorablement la concessió de subvencions en concepte de beques 
adreçades a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil, que han cursat segon, tercer o quart d’educació secundària de persones 
adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per no reunir 
tots els requisits establerts a l’apartat 5.1 de l’annex 1 de la convocatòria, a les persones que 
consten en l’annex d’aquesta proposta de resolució.  
 
Palma,  
                    El cap del Servei de Gestió  
La cap de Secció IV  de Programes d’Ocupació 5 
 
 
 
Mª Rosario Correoso Molina Gabriel Oliver Crespí 
 

Vist i plau, 
La cap del Departament de Formació i Ocupació 

 
 
 

Catalina Rosa Pons Taberner 
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Atès l’informe desfavorable del Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 amb el vistiplau de 
la cap del Departament de Formació i Ocupació, s’eleva a la consideració del director general del 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, la següent 
 
Proposta de resolució 
 

1. Denegar una subvenció en concepte de beca per l’estudi a les persones que es detallen 
en l’annex d’aquesta proposta de resolució, per no reunir els requisits establerts en  
l’annex 1 de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de 
segona oportunitat per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys inscrites en el 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del 
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020 i de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019.  

 
2. Publicar aquesta proposta de resolució, juntament amb la relació de les persones 

excloses de la concessió dels ajuts amb el motiu d’exclusió, a la pàgina web del Servei 
d’Ocupació de les Illes i concedir a les persones interessades un termini de 10 dies 
hàbils, comptadors des del dia següent al de la data de la publicació d’aquesta proposta, 
per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que considerin 
convenients que s’hauran de presentar en el registre dels Serveis Centrals del SOIB 
(Camí vell de Bunyola, 4 , 1r, 0 009 de Palma) o d’acord amb el que estableix la Llei 
 9/2015, d'1 d’octubre, en relació al registre de documentació dirigida a l’administració. 

 
Palma, 
 
La directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears  
 
 
 
 
Ana Aguaded Landero 
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Annex 
 

LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Abdelkader Benyunas Ismael *995B BESO2 290/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Abdellati Roukaya *157M BESO2 208/2018-19 Son Canals No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Aguilar Mendoza Angela Romina *353S BESO2 15/2018-19 Artà No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Aguilera Cortés José Ricardo *103G BESO2 170/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Alfaro Arellana Elena *545W BESO2 322/2018-19 Sud No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Álvarez Vasquez Nasly Natalia *673V BESO2 80/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Angueta Vallejo Cinthia Madeleine *248M BESO2 183/2018-19 Llevant 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Arribas Terrasa Antoni  *689Q BESO2 328/2018-19 Artà No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Arroyo Sánchez Tania *650Z BESO2 288/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Asbai Mohamed Sufian *481B BESO2 135/2018-19 Calvià No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Assalhi Chafi Mohamed *790E BESO2 139/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Auzmendi Gómez Aitor *185Q BESO2 230/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Babiano Navarro Iván *973X BESO2 108/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Baghli Sufian *191C BESO2 202/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Barrios Martorell Maria  *312C BESO2 115/2018-19 Artà No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Barrón García  Marina *020P BESO2 111/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.c de l'annex 

Bejarano Oller Andrea *275R BESO2 311/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Beltran Font José Antonio *888X BESO2 52/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Benítez Reus Ángel  *428G BESO2 352/2018-19 Calvià No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Bergas Andujar Ana *111S BESO2 57/2018-19 La Balanguera 

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.c de l'annex 

Bonilla Tapia Maria Camila *276Z BESO2 286/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Bourhail Wadie *821X BESO2 114/2018-19 Sa Pobla No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Bujosa Fernández Francisco Javier *112G BESO2 231/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Cabello Dobien Paula *968R BESO2 206/2018-19 Sant Antoni 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Cano Díaz Julia *360R BESO2 340/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Capó Zambrana Aina Maria *393A BESO2 14/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Cárdenas Lozano Magdalena *969S BESO2 308/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Caro González Michael Olmedo *643N BESO2 261/2018-19 La Balanguera 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Carreño Morey Sergio *247P BESO2 300/2018-19 Calvià 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Carrió Porquer Joan *721Z BESO2 148/2018-19 Sa Pobla No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 
curs escolar 

art. 5.1.a de l'annex 

Castell Castell Joan Bernat *678B BESO2 232/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Castillo Vera Sherley Karelis *843W BESO2 263/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Catchot Villalonga Clara *864Z BESO2 147/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Catchot Villalonga Joan *865S BESO2 353/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Cendros Cuenca Jessica  *575H BESO2 214/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Chaieb Houda *809H BESO2 175/2018-19 Pitiüses No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Chups Lindo Moisés *739P BESO2 136/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Clar Albertí Javier *499E BESO2 159/2018-19 La Balanguera 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Conejo Martínez Jorge *016V BESO2 215/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Coronado González Iván *253N BESO2 301/2018-19 
Mancomunitat 
des Pla 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Cosano Bordoy Cristina *222G BESO2 307/2018-19 Son Canals 
No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 

curs escolar 
art. 5.1.a de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Costain Jude David *492F BESO2 294/2018-19 Son Canals 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Cruz Fernández Ismael *524F BESO2 172/2018-19 S'Arenal 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

de las Eras Cano Maria José *870Q BESO2 272/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n, 3r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

de Souza Bettine Jessica Francine *858R BESO2 314/2018-19 Camp Rodó 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Devine Diaz Adrian *118P BESO2 79/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Díaz Cortés Estefanie Lucía *639F BESO2 168/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Dieng Hibrahima *495G BESO2 218/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Diez Manso Leire Nieves *455T BESO2 48/2018-19 Llevant 
No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 

curs escolar 
art. 5.1.a de l'annex 

Domenech Gómez Marta *884J BESO2 259/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Dominguez Corominas Óscar *215P BESO2 260/2018-19 Antoni Maura 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Domínguez Valls Lucia Carolina *159F BESO2 210/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Douiri Souad *753G BESO2 211/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Drastrup Zamora Ágata *918C BESO2 292/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Durán Sol Diana Christina *786C BESO2 341/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Durandeau Prado Álvaro *947Q BESO2 287/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

El Harrak Rodríguez Samer *426D BESO2 220/2018-19 Calvià No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

El Makioui Ben Yagoub Morad *280J BESO2 199/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

El Yaakoubi Mustafa *936S BESO2 264/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Essadeqy Mostafa *201Q BESO2 145/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Estrany Martínez Maria Àngels *928B BESO2 143/2018-19 S'Arenal No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Fajardo Garcia María Isabel *242P BESO2 54/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Fernández Pisano Andrea *770W BESO2 4/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Fernández Veny Paula *708M BESO2 165/2018-19 Camp Rodó 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Fernández Xamena David *155D BESO2 95/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Ferrer Pagés Maria del Mar *020A BESO2 310/2018-19 Son Canals No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Fuguet Florit Lorena *386V BESO2 179/2018-19 Ciutadella No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Galera Medina Triana del Carmen *835Z BESO2 207/2018-19 Sant Antoni No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Galindo Barceló Francisco *769M BESO2 194/2018-19 
Mancomunitat 
des Pla 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Gallego Morales Lynda Julieth *915L BESO2 278/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

García Arjona Rafael *153G BESO2 258/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

García Ferrer Núria *217D BESO2 43/2018-19 La Balanguera No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 
curs escolar 

art. 5.1.a de l'annex 

García Lasprilla Juan Camilo *723X BESO2 106/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

García Mascaró José Manuel *398W BESO2 166/2018-19 Son Canals 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 



 

 

  

    

                                                                                   
 

 

 

 

 
Camí Vell de Bunyola, 43 · 07009 Palma 
Tel.: 971 78 49 91 · Fax: 971 78 49 42 
http://soib.es                                                                                                                                                           
   
   
   
   14 

 

LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

García Petite Diego *840Q BESO2 212/2018-19 Artà 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

García Santos Alejandro *725W BESO2 76/2018-19 Sud No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

García-Abadillo Reus Ezequiel *020G BESO2 351/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Garcías Martínez Marc Salvador *966Y BESO2 293/2018-19 Son Canals No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Garrido Luna Hilary *435T BESO2 309/2018-19 Son Canals 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Garzon Femenias Francisco *656Z BESO2 9/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Gil Gomila Lluís *548N BESO2 126/2018-19 Llevant 
No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 

curs escolar 
art. 5.1.a de l'annex 

Gobetti Martins Maikon Fernandes *733D BESO2 38/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Gómez Heredia Maria Carmen *824X BESO2 133/2018-19 S'Arenal No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Gómez Morilla Marina *941A BESO2 65/2018-19 Sant Antoni No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

González Amenedo Nerea *207F BESO2 323/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

González Cifre Virginia *933P BESO2 119/2018-19 Alcúdia No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

González López Diego *761Z BESO2 186/2018-19 La Balanguera No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

González Soldado Rubén *159M BESO2 209/2018-19 Calvià 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Gordillo Gay Adrián *016S BESO2 357/2018-19 La Balanguera 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Granados Gómez Rubén *472K BESO2 273/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Guerrero Vilches Antonio *413X BESO2 153/2018-19 Alcúdia 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Hernández Barrios Natalia *106P BESO2 316/2018-19 Son Canals No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Herraiz Arias Pau *976P BESO2 118/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Herrero Mestre Juan Carlos *108X BESO2 295/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Homar García Joana *097Y BESO2 335/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Hristov 
Kristiyan Dragonov 
Stefanov 

*072H BESO2 46/2018-19 Alcúdia No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Infante Acosta Ignacio Rafael *328V BESO2 255/2018-19 Camp Rodó No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Iturra Bibiloni Paula *890P BESO2 283/2018-19 S'Arenal No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Jabbour El Kihal Wail *491M BESO2 356/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Jiménez Acuñas Miguel Antonio *951W BESO2 320/2018-19 
Mancomunitat 
des Pla 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Jimenez Saborido Claudia *218Z BESO2 252/2018-19 Sa Pobla 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Juan Matas Pere *398C BESO2 88/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Laguna Fernández Laura  *421E BESO2 128/2018-19 Aurora Picornell No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Laswisa Coyago Karina Estefania *088X BESO2 17/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Lazrague Ferdaousse *530J BESO2 315/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Llabrés Triay Núria *628M BESO2 242/2018-19 Ciutadella No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Llodrà Veny Joana Maria *634C BESO2 37/2018-19 Llevant 
No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 

curs escolar 
art. 5.1.a de l'annex 

Llompart Marcus Catalina de Lluc *507W BESO2 137/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Lombardero Bolea Irene *244P BESO2 31/2018-19 Son Canals No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el art. 5.1.a de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

curs escolar 

López Amengual Javier *537E BESO2 78/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

López Coll Mar *951Y BESO2 336/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

López Mayol Ana Belén *086M BESO2 164/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Lorenzo Serrano Alberto *529E BESO2 235/2018-19 Calvià No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Madrid Encarnación Karen Gisella *935S BESO2 362/2018-19 Pitiüses No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Manresa Martínez Laura  *227S BESO2 181/2018-19 S'Arenal No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Marín Ramos Mario  *660F BESO2 338/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Martí Pérez David *152V BESO2 219/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Martínez Galera Nuria *713G BESO2 75/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n, 3r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Martinez Martinez Jose Miguel *325S BESO2 83/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Martínez Mercadal Aurelio *971X BESO2 291/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Matovelle Magallan Carlos Alfredo *841S BESO2 22/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Mayol Carrió Maria del Mar *755X BESO2 70/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Mbengue Abibou *800V BESO2 35/2018-19 Alcúdia No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Meibauer López Samuel *407Y BESO2 41/2018-19 Artà No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Mendes Dos Santos Pérez Erik  *407M BESO2 346/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Mendieta Duman Samantha Michelle *592Y BESO2 358/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Merodio Vicente Ignacio  *647X BESO2 256/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n, 3r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Miguel Chaves Miguel Ángel  *840R BESO2 154/2018-19 S'Arenal No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Mir Reus Silvia *407S BESO2 94/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Miralles Serra Glòria *270L BESO2 192/2018-19 Son Canals 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Molina Rios Ruth *416F BESO2 34/2018-19 Alcúdia No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Moll Pons Damià *868G BESO2 349/2018-19 Ciutadella No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Monleón  Bianchi Adrián *406W BESO2 343/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Montilla Castillo Nathalia Lilibeth *746E BESO2 198/2018-19 Ciutadella No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Montoya Cascante Jeremy Yair *410B BESO2 182/2018-19 Son Canals 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Mora Caballero de 
Segovia 

Adrián  *969C BESO2 234/2018-19 Sud No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Morales Márquez Patricia *713T BESO2 8/2018-19 Calvià No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Morante Català Yolanda *717N BESO2 149/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Moscardó Ripoll Elsa *172K BESO2 270/2018-19 La Balanguera No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Moya Robles Marta  *216H BESO2 86/2018-19 Son Canals 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Nadal Vila Jordi *049Q BESO2 77/2018-19 La Balanguera No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 
curs escolar 

art. 5.1.a de l'annex 

Noguera Hölscher Sergi *247G BESO2 103/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Oliver Cresdee April Jade *485Z BESO2 266/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Omoigui Jimenez Iria Grace *250E BESO2 156/2018-19 Aurora Picornell No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Ortíz García Paloma *359D BESO2 241/2018-19 Artà No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 



 

 

  

    

                                                                                   
 

 

 

 

 
Camí Vell de Bunyola, 43 · 07009 Palma 
Tel.: 971 78 49 91 · Fax: 971 78 49 42 
http://soib.es                                                                                                                                                           
   
   
   
   22 

 

LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Palacín Jones Tomás Desmond *619B BESO2 240/2018-19 La Balanguera No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Palou Cuencas Bernardo A.  *842k BESO2 176/2018-19 Camp Rodó 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Pereira Osanes Leticia *137L BESO2 361/2018-19 Pitiüses No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Perona Montes Andrés F.  *535M BESO2 274/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Petronzi Valentino *160R BESO2 36/2018-19 Alcúdia 
No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 

curs escolar 
art. 5.1.a de l'annex 

Picornell Heras Ana María *204X BESO2 326/2018-19 Calvià No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Piñero Sánchez Estrella *974D BESO2 189/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Pol Fullana Miguel Stanislav *818Q BESO2 280/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Pons Barber Sara *916C BESO2 344/2018-19 Joan Mir i Mir No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Putnins Nikita *340F BESO2 221/2018-19 Aurora Picornell No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Ramero Silva Camilo *136A BESO2 337/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Ramírez Lado Vanessa *103Z BESO2 345/2018-19 Calvià  No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Recuero García Alan *078X BESO2 152/2018-19 Joan Mir i Mir No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Rendon Montezuma Juan Camilo *777H BESO2 59/2018-19 Sant Antoni No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Rickauer Fernández Jerone *154R BESO2 66/2018-19 Sant Antoni No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Rico Rico Juan Guillermo *021N BESO2 223/2018-19 La Balanguera No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Roca Escudero Jaime *455Y BESO2 121/2018-19 Calvià No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Roca Romaguera Santiago *465Z BESO2 321/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Rodríguez Salas Caleb *306L BESO2 177/2018-19 Son Canals 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Roig Bordoy Natalia *817X BESO2 100/2018-19 Camp Rodó 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Roig Planells Marc *335B BESO2 174/2018-19 Pitiüses No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Rojas Martín Susana *628C BESO2 24/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Romero Ruiz Sergi *514Z BESO2 45/2018-19 Alcúdia 

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.c de l'annex 

Romero Zurita Mariel Lorena *535H BESO2 354/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Rubí Languil Emma *006L BESO2 190/2018-19 
Mancomunitat 
des Pla 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Ruiz Elvira Marcos *331L BESO2 224/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Saavedra Alvarado Marcello Daniel *658Q BESO2 342/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Sagrera Perelló Maria del Mar *826A BESO2 138/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Salanova Ibarra José Carlos *880S BESO2 254/2018-19 Aurora Picornell No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Salazar Adarve Ana Maria *114M BESO2 120/2018-19 Alcúdia No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Salhi Houssam *743K BESO2 325/2018-19 Joan Mir i Mir 

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.c de l'annex 

Salhi Omar *270C BESO2 348/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Sánchez Álvarez Manuel Alejandro *648P BESO2 2/2018-19 Sa Pobla No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Santiago Benhanmum Miriam *755H BESO2 233/2018-19 Sud No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Sastre Llompart Maria Antònia  *782N BESO2 107/2018-19 
Francesc de 
Borja Moll 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n, 3r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Sbert Cilimingras Lucia *745X BESO2 305/2018-19 La Balanguera No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Sbert Martínez Carla *905Q BESO2 222/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Schmidt Armijo Maria Evita *961T BESO2 334/2018-19 Camp Rodó 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Scruggs Fossatti Luna Mª *739R BESO2 365/2018-19 Pitiüses No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Sembene Diop Awa *449V BESO2 285/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Senso Martín Raquel *564C BESO2 237/2018-19 La Balanguera 

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.c de l'annex 

Serra Galmés Izan *570J BESO2 249/2018-19 Camp Rodó No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Siquier Gibert Albert *879A BESO2 163/2018-19 Son Canals No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Sobrino Otero Raquel *668H BESO2 195/2018-19 S'Arenal No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Soler Caimari Joana *546H BESO2 102/2018-19 Sa Pobla No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Sow Babacar *381K BESO2 64/2018-19 Sant Antoni No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 
curs escolar 

art. 5.1.a de l'annex 

Suarez Puigrós Aurora *372E BESO2 49/2018-19 Llevant No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Tirado Ruíz Francisco Javier *299P BESO2 246/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No inscrit com a demandant desocupat el dia 
natural anterior al d'inici de les accions formatives 

art. 5.1.b de l'annex 

Torres López Sara *248Q BESO2 184/2018-19 Pitiüses No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Torres Núñez  Amrit *410L BESO2 203/2018-19 Sant Antoni No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 
curs escolar 

art. 5.1.a de l'annex 

Torres Núñez  Bani *411C BESO2 204/2018-19 Sant Antoni No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Triay González Alberto  *021F BESO2 124/2018-19 Ciutadella No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 
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LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient CENTRE  MOTIU DENEGACIÓ 
ARTICLE 

CONVOCATÒRIA 

Turnes Lisboa Santiago Manuel *523A BESO2 84/2018-19 Calvià No tenir més de 18 anys o menys de 30 durant el 
curs escolar 

art. 5.1.a de l'annex 

Vaquer Diana Lluis *370T BESO2 339/2018-19 
Mancomunitat 
Es Raiguer 

No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n, 3r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Verdier Varamo Alejandro *830L BESO2 187/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Vidal López Marina *355D BESO2 268/2018-19 Joan Mir i Mir 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 

Viruez Vargas Rainer Yamil *440G BESO2 347/2018-19 La Balanguera No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Vivancos Peña Joel *522K BESO2 289/2018-19 S'Arenal No haver finalitzat amb aprofitament cap àmbit de 
coneixement de 2n,  r o 4t d’ESPA 

art. 5.1.f de l'annex 

Zaouaghi Fátima *372F BESO2 318/2018-19 Sud 

No estar inscrit com a demandant d’ocupació 
desocupat ni en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al d’inici de les 

accions formatives. 

art. 5.1.b i c de l'annex 
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