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Informe i proposta de resolució de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears, de 28 de maig de 2020, relativa a la denegació de subvencions en 
concepte de beques de la convocatòria dirigida a persones treballadores 
desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes 
d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació 
subvencionades pel SOIB, per al període 2019-2020 

Antecedents 

1. Mitjançant Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del 
SOIB, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d’11 de juny), es va aprovar la convocatòria 
informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 
anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin 
alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, 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. La Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 
de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d’11 de juny), per la qual s’aprova la convocatòria 
informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 
anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin 
alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2019-2020. 

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

a. Tenir més de 30 anys.
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b. Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat durant al menys 4
mesos en els darrers 6 anteriors a l'acció formativa al SOIB o un altre 
servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació.

c. Cursar amb aprofitament (apte) una especialitat o acció formativa de 
formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que finalitzi 
després del 31 d'agost de 2019 i abans de l'1 d'agost de 2020.

3. D’acord amb els apartats g) i i) de l’article 9.4 del Decret 37/2015, 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.

Conclusió

Per tot això, inform desfavorablement sobre la concessió de subvencions en concepte 
de beques adreçades a les persones treballadores desocupades majors de 30 anys en 
situació d’atur, alumnes de les especialitats formatives de formació professional per a 
l'ocupació subvencionades pel SOIB durant el període 2019-2020, a les persones que 
consten en l’annex d’aquesta proposta de resolució. 

Palma, 28 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

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 del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, la següent
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Proposta de resolució

1. Denegar una subvenció en concepte de beca per assistència 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 informativa de beques formatives 
dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de 
violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d’especialitats 
formatives finançades pel SOIB, per al període 2019-2020. 

2. Publicar aquesta proposta de resolució, juntament amb la llista 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, 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, 28 de maig de 2020   

La directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Ana Aguaded Landero
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