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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
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Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es
reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la concessió de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit que hagin cursat cicles de
formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 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.- 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 cicles de
formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu.
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 el curs escolar i comprovar d'ofici que
compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.
4.- S'ha comprovat que els alumnes que consten en l'annex d'aquesta resolució estan al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb
la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració de l'Estat.
5.- 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.
6.- 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 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 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'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decreto 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
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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 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decreto de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(BOIB núm. 131, de 25 de juliol), 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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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 39.7 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.
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 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)
9.- 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.
10.- 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.
11.- L'article 82.4 de la Llei 30/2015 de procediment administratiu comú que estableix que es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin al procediment ni han de ser tinguts en compte a
la resolució altres fets ni altres al•legacions i proves que les adduïdes per l'interessat.
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 promocionat de primer a segon o titulat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs
acadèmic 2019-2020, així com autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament dels alumnes que consten en l'annex.
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Palma, 17 de desembre de 2020

La cap de Secció IV
Mª Rosario Correoso Molina

Vist i plau,
La cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica
Catalina Rosa Pons Taberner

Per tot això, dict la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/15/1078934

Resolució
1. Concedir una subvenció per un import total de 164.862 € en concepte de beca per assistència 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 4 de juny de 2019: si s'assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d'alumnes matriculats en el primer curs o s'assoleix la condició d'obtenir la titulació en el cas
d'alumnes matriculats en el segon any, ha de ser de 3.834 euros (426x9=3.834 euros) per curs.
2. Autoritzar i disposar la despesa per l'import global de 164.862 € a favor dels beneficiaris que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000
00 19114 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 de164.862 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida
pressupostària 76101 322D11 48000 00 19114 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
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.
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
La directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Pilar Ortiz Vilar
Conforme amb la proposta, en dict resolució,
El director general de Model Econòmic i Ocupació
Llorenç Pou Garcias
Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)
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ANNEX
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Persones beneficiàries de la subvenció

Núm. Expedient

NÚM.
CONCE

NOM

LLINATGES

DNI

CENTRE EDUCATIU

BECA

BEFP85/2019-20

14462/2020 ALBERT

ADROVER GORNALS

*****729E

IES POLITECNIC

3.834,00 €

BEFP29/2019-20

16872/2020 CHRISTIAN

ALVAREZ VERA

*****488Q

IES JUNIPER SERRA

3.834,00 €

BEFP23/2019-20

14049/2020 ALBA CATALINA

BARCELO O’DONNELL

*****141R

IES JOSEP MARIA LLOMPART

3.834,00 €

BEFP39/2019-20

14121/2020 MARIA AGNES

BIBILONI JAUME

*****218K

CIFP SON LLEBRE

3.834,00 €

BEFP 115/2019-20 14722/2020 MARIA VICTORIA

BONET FORTEZA

*****946H

TOTHEDUCATIU

3.834,00 €

BEFP80/2019-20

14402/2020 FRANK MAX

CADILLO MERINO

*****217B

CC SANT JOSEP OBRER I

3.834,00 €

BEFP63/2019-20

14351/2020 MARIA DEL MAR

CALVO PEREZ

*****767D

CIFP JUNIPER SERRA

3.834,00 €

BEFP72/2019-20

14400/2020 MANEL

CAMPILLEJO GONZALEZ

*****468C

IES JOSEP MARIA LLOMPART

3.834,00 €

BEFP31/2019-20

14068/2020 IGNACIO ANDRES

CANALES BESALDUCH

*****794Z

CIFP JUNIPER SERRA

3.834,00 €

BEFP67/2019-20

14395/2020 JERONIMA MARIA

CAÑELLAS MIR

*****852Y

CIFP SON LLEBRE

3.834,00 €

BEFP57/2019-20

14343/2020 SILVIA

CAPO PERELLO

*****127Q

CIFP SON LLEBRE

3.834,00 €

BEFP75/2019-20

14401/2020 MARINA

CARBONELL IMBERNON

*****833L

IES ANTONI MAURA

3.834,00 €

BEFP89/2019-20

14466/2020 FRANCISCO JAVIER

CORTES JIMENEZ

*****176C

CC SANT JOSEP OBRER I

3.834,00 €

BEFP24/2019-20

14063/2020 JOSE LUIS

CRUZ NADAL

*****903Q

ACADEMIA FLEMING

3.834,00 €

BEFP47/2019-20

14125/2020 MARIAM

EL KARRAT EL WARDANI

*****928W

IES JUNIPER SERRA

3.834,00 €
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Núm. Expedient

NÚM.
CONCE

NOM

LLINATGES

DNI

CENTRE EDUCATIU

BECA

BEFP50/2019-20

14127/2020 YAEL

ELBAZ DELGADO

*****599F

IES SES ESTACIONS

3.834,00 €

BEFP1/2019-20

14732/2020 FREDDY ALBERTO

ENCARNACIÓN CASTILLO

*****212Q

IES EMILI DARDER

3.834,00 €

BEFP 111/2019-20 14717/2020 RUBEN

FERNÁNDEZ PARDO

*****649P

IES JUNIPER SERRA

3.834,00 €

BEFP36/2019-20

16874/2020 MARC

FIOL SANZ

*****130M

IES MARIA ANGELS CARDONA

3.834,00 €

BEFP15/2019-20

14042/2020 NOELIA

GARCIA SITGES

*****030K

CIFP SON LLEBRE

3.834,00 €

BEFP86/2019-20

17919/2020 ANGEL

GOMEZ PROS

*****128P

IES POLITECNIC

3.834,00 €

BEFP26/2019-20

16869/2020 SERGIO

HERNANDEZ VERA

*****820Z

CIFP NAUTICOPESQUERA DE PALMA

3.834,00 €

BEFP77/2019-20

16881/2020 JORDI

HOMAR LOPEZ

*****067N

IES SON RULLAN

3.834,00 €

BEFP11/2019-20

16446/2020 JONATHAN

JAUME BOTTCHER

*****262C

CIFP JOAN TAIX

3.834,00 €

BEFP71/2019-20

14399/2020 LAURA

JUAN GIMENO

*****486J

CIFP ESCOLA NAUTICOPESQUERA

3.834,00 €

BEFP 109/2019-20 14715/2020 SANDRO

LINDE PALLAROLS

*****831F

SANT JOSEP OBRER

3.834,00 €

BEFP46/2019-20

LOPEZ FRAU

*****014K

IES PAU CASESNOVES

3.834,00 €

BEFP 104/2019-20 16882/2020 LUCAS

MORALEDA JUAN

*****928E

CIFP CAN MARINES

3.834,00 €

BEFP84/2019-20

17917/2020 ARANTXA AINHOA

OLIVA CLAPES

*****375B

IES QUARTO DE PORTMANY

3.834,00 €

BEFP53/2019-20

14174/2020 MARTA

OLIVER AMENGUAL

*****774S

IES MOSSEN ALCOVER

3.834,00 €

BEFP56/2019-20

14180/2020 MARIA PAOLA

PARIS BARROSO

*****906Y

IES PASQUAL CALBO I CALDES

3.834,00 €

BEFP52/2019-20

14173/2020 ALEJANDRA

PULET MORENO

*****012Q

IES JOSEP MARIA LLOMPART

3.834,00 €

BEFP73/2019-20

16878/2020 AIDA

RAMIS POYHOLA

*****168A

CIFP SON LLEBRE

3.834,00 €

14124/2020 MARC
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Núm. Expedient

NÚM.
CONCE

NOM

LLINATGES

DNI

CENTRE EDUCATIU

BECA

BEFP2/2019-20

13959/2020 ROLAND

RAMOS MARTIN

*****247T

CIFP NAUTICOPESQUERA

3.834,00 €

BEFP35/2019-20

14077/2020 FATIMA ZAHRAE

RGUIG

*****468P

CIFP PAU CASESNOVES

3.834,00 €

BEFP55/2019-20

14179/2020 MARINA

RIPOLL SUREDA

*****780Q

IES SES ESTACIONS

3.834,00 €

BEFP16/2019-20

14045/2020 MIQUEL

SALOM GUASP

*****447X

CIFP JOAN TAIX

3.834,00 €

BEFP18/2019-20

14048/2020 MARTI JAUME

SBERT LLINAS

*****868C

CIFP NAUTICOPESQUERA

3.834,00 €

BEFP4/2019-20

13989/2020 ANA

SILVA SANCHEZ

*****773R

IES JOSEP MARIA LLOMPART

3.834,00 €

BEFP64/2019-20

14393/2020 EVELYN LARA

SOUSA SILVA

*****036E

IES JOSEP MARIA LLOMPART

3.834,00 €

BEFP 121/2019-20 14725/2020 MARTIN NICOLAS

SPRINGER RIBAS

*****874J

IES BENDINAT

3.834,00 €

BEFP94/2019-20

14536/2020 MARTA

VIDAL CANDEL

*****336M

IES ANTONI MAURA

3.834,00 €

BEFP9/2019-20

14037/2020 LIGAYA

XAMENA MONTESEVEN

*****358E

COL.LEGI NUESTRA SEÑORA DE MONTESION

3.834,00 €
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