
                                   
                       

   

Document: informe i proposta de resolució
Emissor: SGPO5/GOC

Informe i proposta de resolució de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears, de data 27 de maig de 2020, 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 de més de 16 i menys 
de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que siguin alumnes 
d’especialitats formatives de formació professional per a l’ocupació del SOIB 
cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació 
Juvenil,  per al període 2019-2020

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d’11 de juny), es va 
aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi, del programa de segona 
oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada 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 2019-2020. 

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

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació 
de les Illes Balears, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d’11 de juny), 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 de més de 16 i menys de 30 anys 
inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada 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 2019-2020.

2. L’apartat 5,2 de l’annex 1 de la convocatòria estableix els requisits per poder beneficiar-
se d’aquestes beques:

a) Tenir més de 16 anys i menys de 30.
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b) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el Servei d'Ocupació de les Illes 
Balears (SOIB).

c) Estar inscrit 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:
No haver treballat en el dia natural anterior al moment de rebre l'acció.
No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior al moment de rebre l'acció.
No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior al moment de rebre l'acció.
No obstant això, aquest requisit es comprovarà a l'inici de la primera acció formativa 
cursada per l'alumne.

d) Cursar una especialitat o acció formativa de formació professional per a l'ocupació 
finançada pel SOIB que finalitzi després del 30 de juny de 2019 i abans de l'1 d'agost de 
2020.

e) Aprofitament del curs: per poder beneficiar-se de la beca l'alumne ha de finalitzar l'acció 
formativa amb qualificació d'apte/a. En relació a les accions formatives d'anglès i alemany, 
en què l'avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca 
l'alumne ha d'haver assolit en el certificat oficial al mateix nivell o superior de coneixement 
de l'idioma de l'especialitat formativa que ha cursat.

Conclusions

Per tot això, inform desfavorablement sobre la concessió de subvencions en concepte de 
beques adreçades a les persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites 
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que han cursat una especialitat formativa de 
formació professional per a l’ocupació del SOIB cofinançada pel Fons Social Europeu a 
través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2019-2020, així com 
autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i proposar-ne el pagament dels 
alumnes que consten en l’annex. 

Palma, 27 de maig de 2020
                   

El cap del Servei de Vist i plau,
Gestió de Programes d’Ocupació 5 La cap del Departament de

Gestió administrativa i jurídica

Gabriel Oliver Crespí 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 Gestió administrativa i jurídica, s’eleva a la 
consideració de la directora general del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, la següent

Proposta de resolució

1. Denegar una subvenció en concepte de beca per assistència a les persones 
beneficiàries que consten en l’annex d’aquesta Resolució. L’import total de la beca per 
assistència que correspon a cada alumne o alumna 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 (el resultat de multiplicar la 
quantitat de 21 € pel nombre de dies d’assistència total).  

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 39/2015, d’1 
d’octubre, en relació al registre de documentació dirigida a l’administració.

Palma,  27  maig de 2020
  
La directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Ana Aguaded Landero
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