
Document: informe i 4ª proposta de 

resolució

Emissor: SGPO5/CAB

Informe i 4ª proposta de resolució de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes 

Balears 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. 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.

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. 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’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 
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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 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, 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).

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. L’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, (BOE núm. 78, d’1 d’abril) per la qual es desplega

la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació 

professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10 de setembre), en 

relació amb l’oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i

estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques 

destinades al seu finançament.

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. L’article 1.1 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 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. 

9. D'acord amb el Decret 11/2021, de 5 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, de15 de 

febrer de 2021), el SOIB està adscrit Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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 
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subvencionades pel SOIB durant el període 2019-2020, a les persones que consten en l’annex

d’aquesta proposta de resolució. 

Palma,a la data de la signatura electrònica

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,

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 Balears 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, a la data de la signatura electrònica

La directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Pilar Ortiz Vilar
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ANNEX / ANEXO

Persones excloses de la subvenció / Personas excluidas de la subvención

Llinatges

Apellidos

Nom

Nombre

Núm.

Expedient

Núm.

Mòdul

Ordre CP

Orden CP

Motiu d'exclusió

Motivo de exclusión

Nom del centre

Nombre del centro

BAM173/

19-20
CD023/18 Romero  Rolón

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre De Formació S'Algar FelanitxCarlos Javier 297/18

BAM173/

19-20
CD023/18 Romero  Rolón

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre De Formació S'Algar FelanitxCarlos Javier 295/18

BAM173/

19-20
CD023/18 Romero  Rolón

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre De Formació S'Algar FelanitxCarlos Javier 296/18

BAM173/

19-20
CD023/18 Romero  Rolón

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre De Formació S'Algar FelanitxCarlos Javier 298/18

BAM204/

19-20
MP124/19Armijos Camacho

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears -

EHIB
Juana Maria 532/19

BAM204/

19-20
MP124/19Armijos Camacho

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears -

EHIB
Juana Maria 530/19

Soib.caib.es

Camí Vell de Bunyola, 43
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público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

BAM204/

19-20
MP124/19Armijos Camacho

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears -

EHIB
Juana Maria 531/19

BAM204/

19-20
MP124/19Armijos Camacho

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears -

EHIB
Juana Maria 534/19

BAM179/

19-20
MP21/19Aversa Sumich

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

CIFP NauticopesqueraMatias Daniel 51/19

BAM179/

19-20
MP21/19Aversa Sumich

No 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

CIFP NauticopesqueraMatias Daniel 49/19

Soib.caib.es
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del Sistema Nacional d'Ocupació (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

BAM179/

19-20
MP21/19Aversa Sumich

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

CIFP NauticopesqueraMatias Daniel 50/19

BAM239/

19-20
CD021/19Bestard Segui

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

ASINEMJuan 742/19

BAM446/

19-20
MP29/19Mansour Diop

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

IES Isidor MacabichMouhamadou 138/19

BAM950/

19-20
MP115/19Meneses Camina

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears -

EHIB
Juan David 507/19

BAM685/

19-20
CD033/19Ospina Cardona

No 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 (5.b)

Escuela de Turismo de Baleares -

Manacor
Luz Adriana 813/19
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No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

BAM685/

19-20
CD033/19Ospina Cardona

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Escuela de Turismo de Baleares -

Manacor
Luz Adriana 814/19

BAM929/

19-20
CD052/18Rossello

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon PalmaVictoria 658/18

BAM929/

19-20
CD052/18Rossello

No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon PalmaVictoria 655/18

BAM315/

19-20
MP113/19Sarr

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears -

EHIB
 Fode 504/19

BAM315/

19-20
MP113/19Sarr

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears -

EHIB
 Fode 503/19
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empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

BAM185/

19-20
COT011/18Tapia Aranda

Incompatible amb qualsevol altre ajut o
subvenció destinats a la mateixa finalitat
que es pugui rebre per part de qualsevol
institució, pública o privada (13)
Incompatible con cualquier otra ayuda o
subvención destinados a la misma
finalidad que se pueda recibir por parte de
cualquier institución, pública o privada
(13)

International School Palma 2Roberto Alejandro 1007/18

BAM687/

19-20
COS017/18Todorova Todorova

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Ibecon IncaStela 957/18

BAM477/

19-20
CD078/19Torrecilla Narváez

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Serveis Educatius De Menorca S.A.L.Daniel 1093/19

BAM477/

19-20
CD078/19Torrecilla Narváez

No 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

Serveis Educatius De Menorca S.A.L.Daniel 1092/19

Soib.caib.es
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del Sistema Nacional d'Ocupació (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

BAM477/

19-20
CD078/19Torrecilla Narváez

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Serveis Educatius De Menorca S.A.L.Daniel 1095/19

BAM477/

19-20
CD078/19Torrecilla Narváez

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Serveis Educatius De Menorca S.A.L.Daniel 1094/19

BAM955/

19-20
CD045/19Urbina Merelo

No 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 (5.b)
No estar inscrito como demandante de
empleo desocupado durante al menos 4
meses en los últimos 6 anteriores a la
acción formativa en el SOIB u otro servicio
público del Sistema Nacional de Empleo (5.
b)

Fundación Laboral de la ConstrucciónPedro Miguel 883/19

Soib.caib.es

Camí Vell de Bunyola, 43
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 79 00
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INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

GABRIEL OLIVER CRESPI

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PÚBLICO

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Signant

CATALINA ROSA PONS TABERNER

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 02-sep-2021 09:16:56 AM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

PILAR ORTIZ VILAR

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 06-sep-2021 08:52:12 AM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
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