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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/7/1077665
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Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la
despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de subvencions en concepte de beques de la convocatòria de beques formatives dirigida als
treballadors desocupats majors de 30 anys, que hagin estat matriculats als cursos de segon, tercer i 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 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 informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d'educació secundària de persones
adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears o siguin alumnes matriculats en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts
amb fons públics de la CAIB, per al període 2019-2020.
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 desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites
com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció
formativa i 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 per al període
2019-2020.
3.- D'acord amb l'apartat 9 de l'Annex 1 de la Resolució de convocatòria esmentada, el SOIB ha de tramitar la proposta de pagament una vegada finalitzat cada curs escolar i comprovar d'ofici que
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 1 de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable.
7.- En data 20 de novembre de 2020 el cap de servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, amb el vistiplau de la cap del Departament de Gestió administrativa i jurídica, va emetre un informe
favorable sobre la concessió de subvencions en concepte de beques en el marc de la convocatòria esmentada, així com autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i proposar-ne el
pagament a favor dels alumnes que consten a l'annex d'aquesta resolució.
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8.- El dia 23 de novembre de 2020 la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre una proposta de resolució de concessió a favor de les persones beneficiàries, en la qual se'ls
concedia un termini de 10 dies hàbils, comptador des del dia següent al de la data de la publicació de la proposta de resolució, per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que
consideressin convenients.
9.- D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, les propostes de resolució es varen notificar a les persones interessades mitjançant publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears, del 26 de novembre a l'11 de desembre de 2020.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/7/1077665

10.- En data 10 de desembre de 2020 (registre d'entrada 30872), la senyora Ana Oliver García va presentar un escrit en el qual ens comunica que com que no ha sortit el seu nom a la resolució
provisional de concessió de 23 de novembre de 2020, entén que ha estat denegada la seva sol·licitud. Una vegada consultat al tècnic sobre la situació del seu expedient, l'informam que aquest es
troba en tràmit de revisió amb el número ESPA2+30 50/2019-20.
Una vegada es publiqui a la pàgina web la resolució provisional corresponent tant si és de concessió com de denegació se li enviarà un avís per correu electrònic amb l'enllaç on la podrà consultar i
se li concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions en cas que ho consideri adient.
11.- A data d'avui no es té constància de la presentació de cap altre escrit d'al·legació
12.- Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any en curs.
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 de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d'educació secundària de persones adultes
(ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears o siguin alumnes matriculats en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb
fons públics de la CAIB, per al període 2019-2020.
2.- L'apartat 5.1 de l'annex 1 de la convocatòria estableix els requisits per tenir la condició de beneficiari d'aquestes beques:
a) Tenir més de 30 anys
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 almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d'educació per a persones adultes.
3.- L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol)
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.
4.- 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.
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5.- 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).
6.- 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.
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7.- D'acord amb l'article 39.7 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 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.
8.- 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).
9.- D'acord amb l'article 7.3 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 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre)
10.- 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 7/2000, 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.
11.- D'acord amb el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, 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. 106, de 2 d'agost), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.- Concedir una subvenció en concepte de beques adreçades a persones desocupades de més de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB com a mínim 4
mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa i 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 durant el quadrimestre que va des d'octubre de 2019 a febrer de 2020, a les persones beneficiàries i per l'import que consta 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, d'11 de juny de 2019: 568 euros per àmbit de coneixement cursat en qualsevol dels dos cursos acadèmics.
2. Autoritzar i disposar la despesa per l'import global de 61.912 € a favor dels beneficiaris que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00
dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per l'import global de 61.912 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida
pressupostària 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
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4. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el
termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/7/1077665

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 17 de desembre de 2020
El director general de Model Econòmic i Ocupació
Llorenç Pou Garcias
Per delegació de competències del president del SOIB
(Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)

ANNEX
Persones beneficiàries de la subvenció
ÀMBITS DE
NOM

LLINATGES

DNI

NÚM. CONCE

Núm. Expedient

CENTRE EDUCATIU CEPA

CONEIXEMENT
SUPERATS

BECA

(MÀXIM 3)
SORAYA
VERONICA
ANTONIA

BENABAD
SALAZAR
BERGAS DEL REY
CANTALLOPS
FRANCH

*****813W

12390/2020

ESPA2+30 32/2019-20

AURORA PICORNELL

3

1.704,00 €

*****499T

13005/2020

ESPA2+30 73/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

*****618F

13014/2020

ESPA2+30 4/2019-20

SA POBLA

1

568,00 €

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 7
16 de gener de 2021
Fascicle 6 - Sec. III. - Pàg. 1130

ÀMBITS DE
NOM

LLINATGES

DNI

NÚM. CONCE

Núm. Expedient

CENTRE EDUCATIU CEPA

CONEIXEMENT
SUPERATS

BECA
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(MÀXIM 3)
MONICA

CAÑADAS OLIVA

*****798J

12317/2020

ESPA2+30 7/2019-20

MARIA DEL MAR

CASTEJON JAUME

*****735M

12723/2020

ESPA2+30 52/2019-20

KHALIDA

CHENLOUF

*****312Q

12711/2020

ESPA2+30 48/2019-20

TOMASA

CORTÉS AMADOR

*****367Z

12380/2020

AMELIA MARIA

DE JESUS LEAO

*****772N

PEDRO

DIAZ GUAL

ANDREA

FERNÁNDEZ
PISANO

SA POBLA

2

1.136,00 €

3

1.704,00 €

LA BALANGUERA

3

1.704,00 €

ESPA2+30 23/2019-20

AURORA PICORNELL

3

1.704,00 €

12321/2020

ESPA2+30 12/2019-20

ALCÚDIA

3

1.704,00 €

*****342M

13002/2020

ESPA2+30 68/2019-20

S'ARENAL

3

1.704,00 €

*****770W

12384/2020

ESPA2+30 24/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

2

1.136,00 €

CEPA FRANCESC DE BORJA
MOLL

CEPA FRANCESC DE BORJA

MARIA MAGDALENA

FERRER FLORIT

*****281D

12393/2020

ESPA2+30 34/2019-20

ELMA

FRANCO MONZON

*****512S

12720/2020

ESPA2+30 49/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

CARLOS ANTONIO

GARCIA MORAGON

*****676Z

12322/2020

ESPA2+30 15/2019-20

SANT ANTONI

3

1.704,00 €

ALEJANDRO

GARCÍA PRATS

*****825C

13011/2020

ESPA2+30 83/2019-20

LA BALANGUERA

3

1.704,00 €

GABRIEL

GARCIA RUIZ

*****658L

12730/2020

ESPA2+30 54/2019-20

LLEVANT

2

1.136,00 €

SANTIAGO

GARCIA SANTIAGO

*****642Z

12727/2020

ESPA2+30 53/2019-20

LA BALANGUERA

2

1.136,00 €

MARIA ESTHER

GARRIDO FORTIS

*****173H

12315/2020

ESPA2+30 6/2019-20

AURORA PICORNELL

3

1.704,00 €

ELISABET

GINER SOGORB

*****767Y

12882/2020

ESPA2+30 58/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

*****294C

12362/2020

ESPA2+30 17/2019-20

LA BALANGUERA

2

1.136,00 €

*****176G

12386/2020

ESPA2+30 25/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

JUDITH MIRTA
ROSA MARIA

GONZÁLEZ
BARROS
GUERRERO LÓPEZ

MOLL
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ÀMBITS DE
NOM

LLINATGES

DNI

NÚM. CONCE

Núm. Expedient

CENTRE EDUCATIU CEPA

CONEIXEMENT
SUPERATS

BECA

(MÀXIM 3)
ANA BELEN

GUIJARRO TORRES

*****994B

12320/2020

ESPA2+30 11/2019-20

SON CANALS

3

1.704,00 €

JENNY PATRICIA

HANGO BOMBON

*****712E

12377/2020

ESPA2+30 22/2019-20

JOAN MIR I MIR

1

568,00 €

*****657N

12394/2020

ESPA2+30 36/2019-20

LA BALANGUERA

3

1.704,00 €

*****178X

13009/2020

ESPA2+30 79/2019-20

SON CANALS

3

1.704,00 €
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ANA

MARISA ELCIRA

HERNANDEZ
KALLIOLAHTI
HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ

CAROLINA

JIMENEZ ROJAS

*****525R

12709/2020

ESPA2+30 43/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

ESMERALDA

JORDAN JIMENEZ

*****593V

12707/2020

ESPA2+30 37/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

LUCIA

LOPEZ GARRIGA

*****155T

12314/2020

ESPA2+30 3/2019-20

AURORA PICORNELL

3

1.704,00 €

NOEMI

MARTINEZ GUIJON

*****284J

12708/2020

ESPA2+30 41/2019-20

ES RAIGUER

3

1.704,00 €

*****656D

12999/2020

ESPA2+30 60/2019-20

SA POBLA

3

1.704,00 €

MIGUEL ANGEL

MARTORELL
RODRIGUEZ

ADTRY CAROLINA

MONTIEL YSTURIZ

*****889Q

13007/2020

ESPA2+30 75/2019-20

SON CANALS

3

1.704,00 €

MARIA JOSE

NOGUER NEPOLA

*****141X

12389/2020

ESPA2+30 31/2019-20

LA BALANGUERA

3

1.704,00 €

VERONICA

PEREZ TORRES

*****452Z

13008/2020

ESPA2+30 77/2019-20

CAMP RODÓ

3

1.704,00 €

FRANCISCA

PLAZA AYALA

*****587F

13006/2020

ESPA2+30 74/2019-20

JOAN MIR I MIR

3

1.704,00 €

JOAN HÉCTOR

RAMÓN MAURA

*****366B

13004/2020

ESPA2+30 69/2019-20

LA BALANGUERA

2

1.136,00 €

ANTONIA

ROMERO VERA

*****797C

12368/2020

ESPA2+30 19/2019-20

SA POBLA

3

1.704,00 €

CESAR

SANTOS REINES

*****238P

13010/2020

ESPA2+30 82/2019-20

LA BALANGUERA

3

1.704,00 €

MARIA

SERVERA GIL

*****693D

12371/2020

ESPA2+30 20/2019-20

AURORA PICORNELL

1

568,00 €

SANDRA

SOLANO FUENTES

*****493C

12319/2020

ESPA2+30 9/2019-20

MANCOMUNITAT DES PLA

3

1.704,00 €

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 7
16 de gener de 2021
Fascicle 6 - Sec. III. - Pàg. 1132

ÀMBITS DE
NOM

LLINATGES

DNI

NÚM. CONCE

Núm. Expedient

CENTRE EDUCATIU CEPA

CONEIXEMENT
SUPERATS

BECA

(MÀXIM 3)
ALBA MARIA

SUÁREZ PÉREZ

*****314E

12374/2020

ESPA2+30 21/2019-20

FRANCISCA GINIKA

UCHENA MAT

*****530Z

12855/2020

ESPA2+30 56/2019-20

*****581T

13000/2020

ESPA2+30 67/2019-20

MOLL
CEPA FRANCESC DE BORJA
MOLL
MANCOMUNITAT DES PLA
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CATHERINE SOLANGE VALIN VELAZQUEZ

CEPA FRANCESC DE BORJA
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2

1.136,00 €

2

1.136,00 €

3

1.704,00 €

