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Secció III. Altres disposicions i actes administratius

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/111/1095286

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

374436

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual
s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la concessió, i denegació de beques de 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) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior
sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2020-2021

Antecedents
1. Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), d'1 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre),
s'aprova 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) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2020-2021.
2. D'acord amb el punt primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones desocupades majors de 30 anys 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 2020-2021 (els cursos quadrimestrals
octubre-febrer i febrer-juny).
3. D'acord amb l'apartat 10 de l'annex de la Resolució de convocatòria esmentada, el SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzat el curs escolar i comprovar d'ofici que compleix amb els
requisits que estableix aquesta convocatòria.
4. Les persones beneficiàries que consten en l'annex I d'aquesta resolució 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 I 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 i que compleixen les obligacions que consten en el punt 5.1 de l'annex de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable.
6. S'ha comprovat que les sol·licituds de les persones que es detallen en l'annex II d'aquesta resolució no reuneixen els requisits per rebre la subvenció sol·licitada pels motius que s'hi expressen.
7. En data 11 de juny de 2021 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 sobre la
concessió i denegació de subvencions en concepte de beques en el marc de la convocatòria esmentada.
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8. El dia 21 de juny de 2021 la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre una proposta de resolució en la qual es 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, així com autoritzar i disposar la despesa,
reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor dels alumnes que consten a l'annex I d'aquesta resolució.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/111/1095286

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 22 de juny al 6 de juliol de 2021.
10. En data 1 de juliol de 2021, el senyor Juan José de Oñate Mestres, amb número de registre d'entrada GOIBE 272770/2021 del SOIB, va presentar escrit d'al·legacions on manifesta que està en
desacord amb la denegació per no haver superat cap àmbit de coneixement. Aporta certificat de qualificacions obtingudes durant el primer quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021 i certificat de la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de data 10 de febrer de 2021 d'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
11. D'acord amb l'apartat 5.1. d de l'annex de la convocatòria, és requisit per ser beneficiari de la subvenció haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels
centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears. Amb la documentació aportada pel senyor Oñate es comprova que ha superat 3 àmbits de coneixement durant el quadrimestre d'octubre de
2020 a febrer de 2021. Per aquest motiu s'accepta l'al·legació presentada pel senyor Oñate.
12. En data 23 de juny de 2021, la senyora Marta González García, amb número de registre d'entrada 259048/2021 del SOIB, va presentar escrit d'al·legacions on manifesta que està en desacord amb la
denegació per no haver superat cap àmbit de coneixement. Aporta certificat de qualificacions obtingudes durant el primer quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021 i certificat de la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca de data 10 de febrer de 2021 d'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
13. D'acord amb l'apartat 5.1. d de l'annex de la convocatòria, és requisit per ser beneficiari de la subvenció haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels
centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears. Amb la documentació aportada per la senyora González es comprova que ha superat 3 àmbits de coneixement durant el quadrimestre de
setembre de 2020 a febrer de 2021. Per aquest motiu s'accepta l'al·legació presentada per la senyora González.
14. S'han presentat més al·legacions que es resoldran de manera individual en procediments separats
15. 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 Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), d'1 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre), per la qual
s'aprova 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) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2020-2021.
2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'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.
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 Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB
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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 Decret d'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.
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).
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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 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, 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. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Concedir una subvenció per un import global de 87.472 € en concepte de beca per assistència a les persones beneficiàries que consten en l'annex I 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 7 de l'annex de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president
del SOIB, d'1 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre) (568 euros per àmbit de coneixement cursat en qualsevol dels dos cursos acadèmics).
2. Denegar la concessió de subvencions en concepte de beca per assistència a les persones que consten en l'annex II d'aquesta resolució.
3. Autoritzar i disposar la despesa per un import global de 87.472 € 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 2021.

4. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per un import global de 87.472 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària
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4. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per un import global de 87.472 € 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 2021.
5. 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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/111/1095286

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 el Jutjat Contenciós Administratiu 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, 29 de juliol de 2021
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'11 de juliol)

ANNEX I
Persones beneficiàries de la subvenció

LLINATGES

NOM

DNI

Núm. Expedient

NÚM. CONCE

CENTRE

NÚM. ÀMBITS

IMPORT TOTAL BECA

APROVATS

(568 €/àmbit-màx. 3)

ALONSO RUIZ

SHIAN

*****552H

ESPA1+30 66/2020-21

9269/2021

Pitiüses

3

1.704,00 €

ALZAMORA ESTELRICH

MARGARITA ISABEL

*****820X

ESPA1+30 54/2020-21

9250/2021

Sa Pobla

3

1.704,00 €

AMAZZONI

MANOLA

*****416M

ESPA1+30 5/2020-21

9182/2021

Joan Mir i Mir

3

1.704,00 €

CANTALLOPS FRANCH

ANTONIA

*****618F

ESPA1+30 63/2020-21

9322/2021

Sa Pobla

2

1.136,00 €

CAÑADAS OLIVA

MONICA

*****798J

ESPA1+30 62/2020-21

9267/2021

Sa Pobla

3

1.704,00 €

CAÑELLAS LÓPEZ

CATALINA MARIA

*****109D

ESPA1+30 13/2020-21

9191/2021

Arenal

1

568,00 €

CASTEJÓN JAUME

MARÍA DEL MAR

*****735M

ESPA1+30 25/2020-21

9220/2021

Francesc de Borja Moll

3

1.704,00 €
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LLINATGES

NOM

DNI

Núm. Expedient

NÚM. CONCE

CENTRE

NÚM. ÀMBITS

IMPORT TOTAL BECA

APROVATS

(568 €/àmbit-màx. 3)

CAUDEPÓN JAIME

MARÍA

*****058G

ESPA1+30 81/2020-21

9307/2021

Alcúdia

3

1.704,00 €

COLL PONS

ALBERTO MIGUEL

*****078W

ESPA1+30 96/2020-21

9325/2021

Joan Mir i Mir

1

568,00 €

CORREA VÁZQUEZ

YOLANDA

*****402Y

ESPA1+30 42/2020-21

9240/2021

La Balanguera

2

1.136,00 €

CORTÉS AMADOR

TOMASA

*****367Z

ESPA1+30 12/2020-21

9188/2021

IES Antoni Maura

2

1.136,00 €

CRESPÍ ALEMANY

MARIA MAGDALENA

*****858B

ESPA1+30 58/2020-21

9264/2021

Sa Pobla

3

1.704,00 €

CRUZ PAYANO

JOHANNY

*****413J

ESPA1+30 77/2020-21

10442/2021

Sud

2

1.136,00 €

DE OÑATE MESTRES

JUAN JOSÉ

*****472P

ESPA1+30 35/2020-21

12948/2021

Sant Antoni

3

1.704,00 €

DíAZ GONZÁLEZ

AIDA

*****594D

ESPA1+30 84/2020-21

9311/2021

Artà

3

1.704,00 €

DOMENGE SITGES

MATEU

*****287P

ESPA1+30 30/2020-21

9228/2021

Llevant

2

1.136,00 €

ESTARELLAS PAYERAS

LAURA

*****284E

ESPA1+30 33/2020-21

9237/2021

Sa Pobla

3

1.704,00 €

FERRER RENCORET

JUAN LUIS

*****808X

ESPA1+30 51/2020-21

9246/2021

Mancomunitat del Pla

3

1.704,00 €

FERRER TORRES

JUAN ALBERTO

*****995F

ESPA1+30 4/2020-21

9181/2021

Camp Redó

3

1.704,00 €

FLORIT MOYA

ANA ISABEL

*****651V

ESPA1+30 82/2020-21

9308/2021

Es Raiguer

3

1.704,00 €

GALMÉS NICOLAU

CRISTINA

*****691T

ESPA1+30 89/2020-21

10334/2021

Llevant

3

1.704,00 €

GARCÍA BENÍTEZ

ANA MARÍA

*****775B

ESPA1+30 90/2020-21

9317/2021

Artà

3

1.704,00 €

GARCÍA MANJÓN

SERGIO

*****774M

ESPA1+30 46/2020-21

9242/2021

Arenal

3

1.704,00 €

GARRIDO FORTIS

MARIA ESTHER

*****173H

ESPA1+30 20/2020-21

9197/2021

IES Antoni Maura

3

1.704,00 €

GONÇALVES DO RIO

DULCE MARISA

*****753Y

ESPA1+30 69/2020-21

9270/2021

Sa Pobla

3

1.704,00 €

GONZÁLEZ GARCÍA

MARTA

*****145J

ESPA1+30 94/2020-21

12950/2021

Sant Antoni

3

1.704,00 €

GONZÁLEZ MATAS

MARÍA JOSÉ

*****398P

ESPA1+30 92/2020-21

9319/2021

Arenal

3

1.704,00 €

GONZÁLEZ RUIZ

MARÍA JOSÉ

*****086R

ESPA1+30 28/2020-21

9224/2021

Francesc de Borja Moll

3

1.704,00 €

GUILLÉN MUÑOZ

ENCARNACIÓN

*****390Q

ESPA1+30 14/2020-21

9194/2021

Camp Redó

2

1.136,00 €

GULLIVER MARTORELL

MELANIA

*****787P

ESPA1+30 47/2020-21

9243/2021

Francesc de Borja Moll

3

1.704,00 €

HERAS IGARZA

M.ª ISABEL

*****741A

ESPA1+30 3/2020-21

9178/2021

La Balanguera

2

1.136,00 €

IZARD

LOUP JOAN

*****279G

ESPA1+30 88/2020-21

9315/2021

Pitiüses

3

1.704,00 €

JAÉN BOSCH

JUAN ANTONIO

*****895A

ESPA1+30 24/2020-21

9218/2021

Camp Redó

2

1.136,00 €

JAUME SUREDA

ANTONIO

*****076L

ESPA1+30 43/2020-21

9241/2021

La Balanguera

3

1.704,00 €

JIMENEZ ROJAS

CAROLINA

*****525R

ESPA1+30 80/2020-21

9305/2021

Camp Redó

3

1.704,00 €

JORDÁN JIMÉNEZ

ESMERALDA

*****593V

ESPA1+30 31/2020-21

9236/2021

Camp Redó

3

1.704,00 €
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LLINATGES

NOM

DNI

Núm. Expedient

NÚM. CONCE

CENTRE

NÚM. ÀMBITS

IMPORT TOTAL BECA

APROVATS

(568 €/àmbit-màx. 3)

LAREDO TOMÁS

REMEDIOS

*****649K

ESPA1+30 34/2020-21

9238/2021

Arenal

3

1.704,00 €

LAURES

VICENT

*****805X

ESPA1+30 87/2020-21

9312/2021

Camp Redó

3

1.704,00 €

LLANERAS ARJONA

YOLANDA

*****050N

ESPA1+30 7/2020-21

9184/2021

Son Canals

3

1.704,00 €

LÓPEZ FERNÁNDEZ

SONIA

*****397B

ESPA1+30 57/2020-21

9263/2021

Alcúdia

2

1.136,00 €

LOPEZ TORRES

DIANA

*****583E

ESPA1+30 2/2020-21

9146/2021

La Balanguera

3

1.704,00 €

MARTÍNEZ RUIZ

MARIA DEL MAR

*****312L

ESPA1+30 61/2020-21

9266/2021

Artà

3

1.704,00 €

MIRALLES ZAMORA

MERCEDES

*****282Y

ESPA1+30 74/2020-21

9271/2021

Es Raiguer

3

1.704,00 €

MUÑOZ OSUNA

YESSICA

*****633G

ESPA1+30 101/2020-21

9320/2021

Artà

3

1.704,00 €

NOGUER NÉPOLA

M.ª JOSÉ

*****141X

ESPA1+30 109/2020-21

9324/2021

La Balanguera

2

1.136,00 €

OVIEDO MUÑOZ

MARÍA VIRGINIA

*****346H

ESPA1+30 29/2020-21

9227/2021

Artà

3

1.704,00 €

PASCASIO POLONIO

LUIS MIGUEL

*****014D

ESPA1+30 52/2020-21

9248/2021

La Balanguera

3

1.704,00 €

PEDRAZA CERVANTES

ROSA MARÍA

*****624R

ESPA1+30 72/2020-21

9323/2021

Artà

2

1.136,00 €

PÉREZ TORRES

VERÓNICA

*****452Z

ESPA1+30 26/2020-21

9221/2021

Camp Redó

3

1.704,00 €

RAMÍREZ PÉREZ

SUSANA

*****983Y

ESPA1+30 97/2020-21

9657/2021

Francesc de Borja Moll

2

1.136,00 €

RAMON MAURA

JOAN HÉCTOR

*****366B

ESPA1+30 65/2020-21

9268/2021

La Balanguera

3

1.704,00 €

SALAMANCA JIMÉNEZ

PATRICIA

*****797G

ESPA1+30 22/2020-21

9202/2021

Francesc de Borja Moll

3

1.704,00 €

SANTOS REYNÉS

CÉSAR

*****238P

ESPA1+30 76/2020-21

9303/2021

La Balanguera

3

1.704,00 €

SOLIVELLAS HERRERA

CHRISTIAN DAVID

*****431M

ESPA1+30 10/2020-21

9186/2021

Francesc de Borja Moll

1

568,00 €

SUÁREZ PÉREZ

ALBA MARÍA

*****314E

ESPA1+30 21/2020-21

9199/2021

Francesc de Borja Moll

2

1.136,00 €

TUR MARTENKA

SANDRA

*****586H

ESPA1+30 41/2020-21

9239/2021

Pitiüses

2

1.136,00 €

UCHENA MAT

FRANCISCA GINIKA

*****530Z

ESPA1+30 50/2020-21

9244/2021

Francesc de Borja Moll

2

1.136,00 €

VALBUENA MORENO

DAVID

*****288N

ESPA1+30 75/2020-21

9273/2021

Arenal

3

1.704,00 €

VILLAMIZAR GONZÁLEZ

LUZ ALEJANDRA

*****395K

ESPA1+30 27/2020-21

9222/2021

Son Canals

1

568,00 €
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ANNEX II
Sol·licituds denegades

LLINATGES
AGUILAR
GONZÁLEZ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/111/1095286

AGUILÓ
SEGURA

NOM

DNI

Núm. Expedient

CENTRE

ISABEL

*****703F

ESPA1+30 104/2020-21 Joan Mir i Mir

JOSÉ MIGUEL

*****061Z

ESPA1+30 64/2020-21

Sa Pobla

*****802V

ESPA1+30 68/2020-21

Francesc de Borja Moll

MOTIU
No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears
No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears

Punt
convocatòria
5.1.d)

5.1.d)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
BAREA ÚBEDA ROSARIO

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
BAUZA LLADÓ PEDRO ANTONIO

*****855V

ESPA1+30 114/2020-21 Sa Pobla

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
BURUHAN
PLASENCIA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
FLOR MARÍA

*****635Y

ESPA1+30 70/2020-21

Llevant

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema

CAMPOS FLO

LAURA

*****791A

ESPA1+30 48/2020-21

Sud

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
CAPÓ RUZ

DAVID

*****574P

ESPA1+30 45/2020-21

Sa Pobla

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
CHANGO
BARRIGA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
JESSICA TERESA

*****472R

ESPA1+30 36/2020-21

Llevant

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema

CHIMETTO

ANNA

*****932D

ESPA1+30 79/2020-21

Pitiüses

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
CORTÉS CORBI JUAN

*****837A

ESPA1+30 8/2020-21

Joan Mir i Mir

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici
de les activitats lectives
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LLINATGES

CUNUHAY
AYALA

NOM

DNI

Núm. Expedient

CENTRE

MOTIU

Punt
convocatòria

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
LUCRECIA PIEDAD

*****710B

ESPA1+30 100/2020-21 Artà

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema

EL ABDOUNI

YAMANI

*****824F

ESPA1+30 78/2020-21

Francesc de Borja Moll

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/111/1095286

de les activitats lectives
FLORIT
RIUDAVETS
GAMUNDÍ
CLOQUEL

GARCÍA
RACIONERO

GONZÁLEZ
GARCÍA

GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ

MARIA DEL CARMEN

*****266D

ESPA1+30 95/2020-21

Sa Pobla

MARIA MAGDALENA

*****099C

ESPA1+30 67/2020-21

Sa Pobla

CRESPILLO

HIPÓLITO
VIZCAINO

LEDESMA
ACEDO

LÓPEZ PÁEZ

de les Illes Balears

5.1.d)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
JOSÉ MANUEL

*****943E

ESPA1+30 73/2020-21

Arenal

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
SIRA

*****181R

ESPA1+30 60/2020-21

Arenal

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
MARIA VICTORIA

*****635M

ESPA1+30 56/2020-21

Arenal

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives

GURHASIGULA JUSTIN KASHARA

HERRERA

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs

*****382D

ESPA1+30 37/2020-21

Llevant

*****194Z

ESPA1+30 16/2020-21

Francesc de Borja Moll

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears

5.1.d)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
TERESA

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
NOELIA

*****467L

ESPA1+30 83/2020-21

Sud

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
MARIA ELENA

*****322T

ESPA1+30 49/2020-21

Sud

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
RAQUEL

*****130R

ESPA1+30 6/2020-21

Camp Redó

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears
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LLINATGES

MASSANET
CALDENTEY
MORENO
BARRIOS

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/111/1095286

MORENO
CUBERO
MORENO
SÁNCHEZ
MULET
GARCÍA
MUÑOZ
SICILIA
NAVARRO
PLANISI

P O L
VILLALONGA

PUIGCERVER
TEJERO

RAMIS
GAMUNDÍ

ROMAN
GARCÍA
ROMERO
IZQUIERDO

NOM

DNI

Núm. Expedient

*****378V

ESPA1+30 98/2020-21

CENTRE

MOTIU

Punt
convocatòria

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
CATALINA

Artà

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
PEDRO JESÚS

*****280A

ESPA1+30 53/2020-21

Pitiüses

FRANCISCO PEDRO

*****879N

ESPA1+30 93/2020-21

Pitiüses

CATALINA MARÍA

*****775T

ESPA1+30 38/2020-21

Sa Pobla

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears
No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears

5.1.d)

5.1.d)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
RAQUEL

*****394V

ESPA1+30 18/2020-21

Son Canals

ELOISA

*****021A

ESPA1+30 123/2020-21 Joan Mir i Mir

ANTÒNIA

*****958D

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears
No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears

5.1.d)

5.1.d)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
ESPA1+30 9/2020-21

Llevant

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
FRANCISCO

*****148B

ESPA1+30 17/2020-21

Francesc de Borja Moll

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
ADOLFO

*****723M

ESPA1+30 55/2020-21

La Balanguera

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
ISABEL

*****491R

ESPA1+30 71/2020-21

Sa Pobla

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
MARIA LUZ

*****907B

ESPA1+30 39/2020-21

Sa Pobla

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
MARIA DELS ÀNGELS

*****998B

ESPA1+30 59/2020-21

Sa Pobla

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears
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LLINATGES

ROSSIGNOL
LÓPEZ
SÁNCHEZ
GARCÍA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/111/1095286

SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
TORRES
LUQUE

NOM

*****726E

ESPA1+30 23/2020-21

CENTRE

MOTIU

Punt
convocatòria

Francesc de Borja Moll

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
ROBERTO

*****635S

ESPA1+30 99/2020-21

Calvià

JENNIFER

*****905J

ESPA1+30 40/2020-21

Llevant

CRISTINA

*****558L

ESPA1+30 32/2020-21

Sa Pobla

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears
No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears

5.1.d)

5.1.d)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
CATHERINE

VELAZQUEZ

SOLAGNE

SÁNCHEZ

Núm. Expedient

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
VALERIA

VALINA

VERA

DNI

*****581T

ESPA1+30 11/2020-21

Mancomunitat del Pla

*****489Z

ESPA1+30 102/2020-21 Artà

No haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels CEPAs
de les Illes Balears

5.1.d)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
MARÍA BEATRIZ

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema

VIVAR CALDÉS NATIVIDAD

*****141N

ESPA1+30 113/2020-21 Sa Pobla

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici

5.1.c)

de les activitats lectives
No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema
YASMIN

FARJANA

*****486E

ESPA1+30 112/2020-21 Sa Pobla

Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici
de les activitats lectives
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