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SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT ESPA I FP 
 
 

sol·licitud de subvenció de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a alumnes 
que cursin ensenyament secundari per a persones adultes (ESPA) i formació 

professional reglada (FP) al període 2019-2020 
 

(EMPLENAU EN BLAU I AMB MAJÚSCULES) 
 
Nom i llinatges: DNI: 

Adreça a efecte de notificacions: 
 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: 

CP: Localitat: Illa: 

Telèfon: Adreça electrònica: 

 
EXPÒS: 

 
1. Que he formalitzat la matrícula (marcau la que correspongui): 

 

En el centre de persones adultes (CEPA) ____________________________________________, en el curs 

(2n, 3r o 4t) _______________________ d’ESPA durant el curs acadèmic següent: 

 octubre 2019- febrer 2020 (ESPA primer quadrimestre)    

  febrer- juny 2020 (ESPA segon quadrimestre) 

 

En el centre de formació professional (FP) ____________________________________________, en el 

curs (1r o 2n) ______________ de grau (mitjà o superior) ________________ per realitzar els estudis 

de ___________________________________________________ durant el curs acadèmic 2019/2020. 
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2. Que estic inscrit/a com a demandant d’ocupació desocupat/da en el SOIB. 

 
3. Que estic inscrit/a en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la 

condició de persona beneficiària. 
 
SOL·LICIT: 
 
Una subvenció en concepte de beca per assistència de la convocatòria SOIB JOVE 
BEQUES D’ÈXIT dirigida a persones joves desocupades d’entre 18 i 29 anys inscrites al 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil que siguin alumnes d’ESPA o Formació Professional. 
 
La signatura d’aquesta sol·licitud implica autoritzar el SOIB per obtenir telemàticament 
tota la documentació necessària per comprovar els requisits de la convocatòria, llevat 
que us hi manifesteu expressament en contra i presenteu juntament amb la sol·licitud, la 
documentació corresponent: 
 

 
INDEX DELS DOCUMENTS PRESENTATS (MARCAU ELS DOCUMENTS QUE 
APORTAU) 
 Declaració responsable d’acord amb el model que es troba en el web del 

SOIB (a disposició en el web del SOIB). 
 Document D52, declaració responsable de veracitat de dades bancàries 

aportades (a disposició en el web del SOIB)*. 
 Còpia de l’imprès de matriculació 
 Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Document identificatiu 

equivalent(1). 
 Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 

Social(2). 
 Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària(3). 
 

 
* IMPORTANT: EN CAS DE CANVI DE NÚMERO DE COMPTE BANCARI DURANT LA 
REALITZACIÓ DE L’ESPECIALITAT FORMATIVA HEU D’APORTAR UN NOU DOCUMENT 
D52 AMB LES DADES BANCÀRIES ACTUALITZADES. 

 
(1)En cas que no autoritzeu expressament el SOIB, fotocòpia del document nacional 
d’identitat o document identificatiu equivalent (marcau únicament si no voleu 
autoritzar la consulta). 
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(2)En cas que no autoritzeu expressament el SOIB, certificat acreditatiu d’estar al 
corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària 
(marcau únicament si no voleu autoritzar la consulta). 
 
(3)En cas que no autoritzeu expressament el SOIB, certificat acreditatiu d’estar al 
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (marcau únicament si no voleu 
autoritzar la consulta). 

 
No és obligatori aportar els documents que ja es troben en poder de l’Administració 
autonòmica (en aquest cas heu d’indicar el document i assenyalar-ne l’expedient, el 
registre, la base de dades o similar en què consta): 

 
Document: ............................................................................................................ 
  
Document: ............................................................................................................ 
  
Document: ............................................................................................................ 

 
 

__________, _____ de _____________ de 20_____ 
  
 
 
[rúbrica] 
 
 

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades, especialment de l’article 5 (“Els responsables i encarregats del tractament de dades 
així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d'aquest estaran subjectes al deure de 
confidencialitat i al secret professional” ). 

Les dades recollides en aquest document s’integraran en el fitxer de polítiques actives d’ocupació amb 
la finalitat exclusiva de gestionar els programes i mesures  d’orientació, ocupació i formació emmarcats 
en les polítiques actives d’ocupació. El responsable d’aquest fitxer és el Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears, davant el titular del qual la persona interessada pot exercitar els drets d’accés, rectificació, 
supressió, limitació, portabilitat o oposició en els terminis i amb els requisits establerts als articles 13 i 
següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades. 

 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS 

 

 

 

 


