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Document: informe i proposta de resolució 

Emissor: SGPG5/GOC/RC 

 
Informe i proposta de la resolució provisional relativa a la 2a concessió 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 cursin 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 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 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. D’acord amb l’apartat 9 de l’Annex I de la Resolució de la convocatòria esmentada, el SOIB 

ha de tramitar la proposta de pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i 
comprovat d’ofici que el sol·licitant compleix amb els requisits que estableix aquesta 
convocatòria. 
 

4. Les persones beneficiàries han presentat una declaració responsable d’estar al corrent de les 
obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’administració de 
l’Estat. 
 

5. S’ha comprovat que els alumnes que consten en l’annex d’aquesta resolució estan al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

 
6. S’ha comprovat que les persones beneficiàries compleixen les obligacions que consten en el 

punt 5.1 de l’Annex I de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable. 
 
7. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19114 

dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  
 
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 s’aprova 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 
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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 3  201 , 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 3  201 , 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 39.  del Decret legislatiu 2 200 , 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 
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 2013, 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  .3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 

10 d’octubre de 2013, 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). 
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9. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears per l’any 201 , en la disposició final setena modifica l’article 1 de la 
Llei   2000, de 1  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 favorablement sobre 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 finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en 
qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears durant el 
quadrimestre que va de febrer a juny de 2019, així com autoritzar i disposar la despesa, 
reconèixer l’obligació i proposar-ne el pagament dels alumnes que consten en l’annex.  
 
 
Palma, 4 de desembre de 2019  
                     El cap del Servei de Gestió  
La cap de Secció IV  de Programes d’Ocupació   
 
 
 
Mª Rosario Correoso Molina Gabriel Oliver Crespí 
 

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

 
 
 

Catalina Rosa Pons Taberner 
 

Atès l’informe favorable del Servei de Gestió de Programes d’Ocupació   amb el vistiplau de la 
cap del Departament de Formació i Ocupació, s’eleva a la consideració de la directora general 
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, la següent 
 
 
Proposta de resolució 
 

1. Concedir una subvenció en concepte de beca per a l’estudi del programa de segona 
oportunitat a les persones beneficiàries que consten en l’annex d’aquesta Resolució. L’import 
total de la beca que correspon a cada alumne s’ha de calcular d’acord amb el que estableix 
l’apartat 10 de l’annex 1 de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i 
president del SOIB, de 27 de febrer de 2018: 568 euros per àmbit de coneixement cursat en 
qualsevol dels dos cursos acadèmics.  
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2. Publicar aquesta proposta de resolució a la pàgina web del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears i concedir a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils, comptadors des 
del dia següent de la data de la publicació d’aquesta proposta, per aportar les al·legacions, 
els documents o les informacions que consideri convenients que s’hauran de presentar en el 
registre dels Serveis Centrals del SOIB (Camí vell de Bunyola, 43, 1r, 07009 de Palma) o 
d’acord amb el que estableix la Llei 39 201 , 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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Persones beneficiàries de la subvenció 
 
 

LLINATGES NOM DNI Núm. Expedient 
CENTRE EDUCATIU 
CEPA 

ÀMBITS DE 
CONEIXEMENT 
CURSATS AMB 

APROFITAMENT 
(MÀXIM 3) 

BECA 

Abbou Ikram *****070E BESO2 244/2018-19 
Francesc de Borja 
Moll 

1 568,00 

Achig Toapanta Maria Fernanda *****574C BESO2 178/2018-19 Joan Mir i Mir 3 1.704,00 

Carreras Palomo Jonathan *****882K BESO2 313/2018-19 Camp Rodó 1 568,00 

Chaverria 
Valencia 

Hamderley *****415Z BESO2 5/2018-19 La Balanguera 3 1.704,00 

Estarellas 
Martínez 

Aina *****068A BESO2 327/2018-19 
Mancomunitat Es 
Raiguer 

1 568,00 

Gómez Goya Dana Maitte *****577N BESO2 245/2018-19 
Francesc de Borja 
Moll 

1 568,00 

Ipia Orejuela Joselyn *****112S BESO2 238/2018-19 Camp Rodó 2 1.136,00 

Marín Gomez Hernan  *****393N BESO2 366/2018-19 Camp Rodó 2 1.136,00  

Pons Valent Beatriz *****853G BESO2 359/2018-19 Camp Rodó 1 568,00 

Sánchez Capitán Raúl *****892X BESO2 96/2018-19 
Mancomunitat des 
Pla 

3 1.704,00 

Santos Ibarra Nicole Jamileth *****576P BESO2 257/2018-19 Joan Mir i Mir 2 1.136,00 

Soto Gutierrez Ana Karla *****449L BESO2 171/2018-19 
Mancomunitat Es 
Raiguer 

1 568,00 
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