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

9924 Resolució de 20 de juliol de 2020 de denegació de subvencions en concepte de beques, de la convocatòria informativa 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. Vist l'informe del cap de Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va dictar, el dia 28 de maig de 2020, una proposta de resolució de
denegació d'una subvenció en concepte de beca per assistència a les persones que es detallaren a l'annex d'aquella  resolució per no reunir els requisits que estableix l'annex 1 de la convocatòria. 

3. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, l'esmentada proposta de resolució, amb la llista de les persones excloses de la concessió dels ajuts i el motiu d'exclusió, es va notificar a les persones
interessades mitjançant la seva publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears. A la proposta de resolució es concedia un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de
la data de publicació de la proposta, per aportar les al·legacions, documents o informacions que estimassin convenients. Així, el període d'al·legacions es va establir del 2 al 15 de juny de 2020.

4. En data 3 de juny de 2020, Eva Oliver Gomila (BAM 74/2019-20) va presentar escrit amb registre d'entrada núm. 12711, en el qual al·lega que va realitzar tots els mòduls de l'especialitat
formativa CD048/18 (que consta de 7 mòduls) amb resultat d'aprofitament (aporta certificat acreditatiu del centre de formació), i sol·licita que se li concedeixi la beca sol·licitada pels mòduls 645
/18, 646/18 i 649/18. S'ha comprovat que s'ha denegat la beca dels mòduls 645/18 i 646/18 perquè l'alumna no compleix amb el requisit d'estar inscrita com a demandant desocupada durant quatre
mesos dins el sis anteriors a l'inici del curs i que el mòdul 649/18 està pendent de revisar. L'al·legació és refereix al requisit d'aprofitament del curs però no s'aporta cap documentació que acrediti la
situació de desocupada de llarga durada de la interessada, pel qual, es desestima l'al·legació.

5. En data 3 de juny de 2020, Marta Oliver Gomila (BAM 75/2019-20) va presentar escrit amb registre d'entrada núm. 12713, en el qual al·lega que va realitzar tots els mòduls de l'especialitat
formativa CD048/18 (que consta de 7 mòduls) amb resultat d'aprofitament, i sol·licita que se li concedeixi la beca sol·licitada pels mòduls 645/18, 646/18 i 649/18. S'ha comprovat que s'ha denegat
la beca dels mòduls 645/18 i 646/18 perquè l'alumna no compleix el requisit d'estar inscrita com a demandant desocupada durant quatre mesos dins el sis anteriors a l'inici del curs i que el mòdul 649
/18 està pendent de revisar. L'al·legació és refereix al requisit d'aprofitament del curs però no s'aporta cap documentació que acrediti la situació de desocupada de llarga durada de la interessada, pel
qual, es desestima l'al·legació.
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6. En data 3 de juny de 2020, Diana Lorena Rivera Ramírez (BAM 107/2019-20) va presentar un escrit amb registre d'entrada núm. 12749, en el qual al·lega que va aprovar tots els mòduls de
l'especialitat formativa CD120/18, motiu pel qual sol·licita la revisió dels seu expedient administratiu pel que fa a la proposta de resolució de denegació. Amb data 4 de juny de 2020 (amb registre
d'entrada núm. 12798) la interessada va aportar els certificats d'aprofitament del centre formació, per tant s'estima l'al·legació i es procedeix a la tramitació de la resolució de concessió. 

7. En data 5 de juny de 2020, Maria Fernanda Restrepo Escobar (BAM 106/2019-20) va presentar un escrit (amb registre d'entrada núm. 12908), en el qual al·lega que va aprovar tots els mòduls de
l'especialitat formativa CD120/18 (aporta certificats d'aprofitament del centre de formació) i per tant, s'estima l'al·legació i es procedeix a la a la tramitació de la resolució de concessió. 

8. En data 11 de juny de 2020, Marelis Maria Lorenzo de Martín (BAM 146/2019-20) va presentar un escrit (amb registre d'entrada núm. 13312), en el qual al·lega que se li va denegar el mòdul 1026
/18 però que va sol·licitar la beca per error,  ja que volia sol·licitar la del mòdul núm. 1031/18. L'alumna presenta una petició de millora de la sol·licitud i que se li torni revisar el seu expedient
administratiu. S'estima l'al·legació i es procedeix a la a la tramitació de la resolució de concessió. 

9. En data 12 de juny de 2020, Roberto Alejandro Tapia Aranda (BAM 90/2019-20) va presentar un escrit (amb registre d'entrada núm. 13407), en relació amb la proposta de denegació del mòdul
897/18, d'Anglès A2, per no haver aprovat el curs, en el qual al·legava que hi va haver un problema en la gravació dels àudios del seu examen, que el va repetir i aprovar. S'ha comprovat des del
Servei de Seguiment de Formació del SOIB que l'alumne no és apte al curs esmentat i per es desestima l'al·legació.

10. En data 15 de juny de 2020, Marcos Díaz Caldera (BAM 76/2019-20)va presentar un escrit (amb registre d'entrada núm. 13496), en relació amb la proposta de denegació dels mòduls 512/18, 514
/18, 513/18, 515/18, 517/18 i518/18.

La sol·licitud de beca corresponent als mòduls 513/18, 515/18, 517/18 i 518/18 es va denegar per no haver realitzat el curs amb aprofitament (l'alumne consta com a no presentat). L'alumne
argumenta que va cursar amb aprofitament aquests mòduls i que hi va haver una confusió del centre de formació en els números dels cursos. 

S'ha comprovat que entre el 8/11/2017 i el 16/04/2018 el senyor Marcos Díaz Caldera va cursar els mòduls 465/17 (actual 515/18), 466/17 (actual 517/18), 468/17 (actual 518/18) i 469/17 (actual
513/18) però que no va sol·licitar la beca en aquell moment. El fet de no haver sol·licitat la beca en els terminis establerts en la convocatòria corresponent suposa la pèrdua del dret de concessió. Per
tant, no es tracta d'una confusió del centre de formació i la inclusió dels mòduls en la sol·licitud de beca no atorga el dret a la concessió si no reuneix, com és el cas aquí, els requisits establerts en la
convocatòria vigent. 

Pel que fa als mòduls 512/18. 514/18 es va denegar la beca a l'interessat per no reunir el requisit “d'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”. 

L'interessat al·lega que compleix aquest requisit perquè va estar sense treballar durant el període establert per unes baixes laborals (aporta justificants). Encara que el treballador no es trobi en servei
actiu, les baixes laborals no s'assimilen a la situació de desocupació laboral (atur). Per tant, l'argument del senyor Marcos Díaz Caldera no és correcte. 

Pels motius exposats es desestima l'al·legació presentada.

11. En data 15 de juny de 2020 Elma Santos Paco va presentar un escrit (amb registre d'entrada número 13478), en relació amb la denegació dels mòduls 453/18 i 455/18 per no estar desocupada de
llarga durada, al·legant que compleix amb els requisits per atorgar-li la beca (aporta la seva vida laboral). S'ha comprovat que l'afirmació és correcta, per la qual cosa s'estima l'al·legació i es
procedeix a la rectificació de l'annex d'aquesta resolució i a la tramitació l'expedient administratiu. 

12.En data d'aquesta resolució, no consta que s'hagi presentat cap altra al·legació.
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13. Així mateix, s'han detectats una sèrie d'errors materials (aplicació informàtica) dels següents expedients:

-Expedient BAM 36/2019-20: Viktoriya Lyubenova Radeva amb N.I.E. número X5354929T: mòduls 451/18 i 454/18: Constava com a causa d' exclusió “No haver aprovat el curs (5.c)”.
Aquest mòduls es concedeixen i pasen a inclourer-se a la rel.lació de beneficiaris

- Expedient BAM 40/2019-20: Elena Eiras Martín, amb D.N.I. número 43066633F, mòdul 691/18: Constava com a causa d'exclusió “No haver aprovat el curs (5.c)”, la qual és incorrecta
atès que l'expedient està en fase de requeriment.

-. Expedient BAM 45/2019-20: Marina González Gallera, amb D.N.I. número 43157263V, mòduls 451/18, 452/18, 453/18, 454/18, 455/18, 456/18, 457/18. Constava com a causa d'exclusió
“No haver aprovat el curs (5.c)”, la qual es incorrecta per això es tornarà a revisar.

- Expedient BAM 46/2019-20: Chloe Moreno Garau, amb D.N.I. número 43167072M, mòduls 451/18, 452/18, 453/18, 454/18, 455/18, 456/18, 457/18: Constava com a causa d'exclusió
“No haver aprovat el curs (5.c)”, la qual es incorrecta per això es tornarà a revisar.

- Expedient: BAM 50/2019-20: Marta Pomar Fresneda, amb D.N.I. número 43182852F, mòduls 451/18, 452/18, 453/18, 454/18, 455/18, 456/18, 457/18: Constava com a causa d'exclusió
“No haver aprovat el curs (5.c)”, la qual es incorrecta per això es tornarà a revisar.

- Expedient BAM 248/2019-20: Jorge Rubén Caggiano, amb N.I.E. número Y2765620E, mòduls 517/18 i 518/18: Constava com a causa d'exclusió “No haver aprovat el curs (5.c)”, la qual
es incorrecta per això es tornarà a revisar.

- Expedient BAM 3/19-20: Mande Faye, amb N.I.E. número X4225337F, mòdul 570/18: S´ha modificat la causa d´exclusió consistent en “No haver aprovat el curs (5.c)” per “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)”.

- Expedient BAM 36/2019-20:Viktoriya Lyubenova Radeva amb N.I.E. número X5354929T: mòduls 452/18, 455/18, 456/18, 457/18 : S'ha modificat la causa d´exclusió consistent en “No
haver aprovat el curs (5.c)” per “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)” .

- Expedient BAM 151/2019-20:Patricia Mercedes Vásquez Vásquez, amb N.I.E. número X6551647M,  mòdul 338/19: S'ha modificat la causa d´exclusió consistent en“No haver aprovat el
curs (5.c)” per “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)”.

14. 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:
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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.

4. L'article 109.2 de la Llei 29/2015 de Procediment Administratiu Comú el qual especifica que les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

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. 

Atès això, dict la següent

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 Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en 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 Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposen 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 (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre). 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat,
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).  

Palma, 20 de juliol de 2020
El director general d'Ocupació i Economia

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/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

Aldeiturriaga 
Astondoa

Miren Lorea BAM88/19-20 350/18 CD182/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Aliad Formació Balears

Aldeiturriaga 
Astondoa

Miren Lorea BAM88/19-20 347/18 CD182/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Aliad Formació Balears

Aldeiturriaga 
Astondoa

Miren Lorea BAM88/19-20 346/18 CD182/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Aliad Formació Balears

Amengual Llompart Carolina BAM168/19-20 436/19 CIIIV24/19
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre Projecte Jove

Andrade Garcia Maria Araceli BAM86/19-20 350/18 CD182/18

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)

Aliad Formació Balears

Andrade Garcia Maria Araceli BAM86/19-20 348/18 CD182/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Aliad Formació Balears

 
Andrade Garcia

 
Maria Araceli

BAM86/19-20 349/18 CD182/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Aliad Formació Balears

Aquino Castro Julia BAM150/19-20 336/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Aquino Castro Julia BAM150/19-20 337/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Aquino Castro Julia BAM150/19-20 338/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Beltrán Jiménez Luis BAM82/19-20 350/18 CD182/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Aliad Formació Balears
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Bennassar Fuster Maria Ursula BAM101/19-20 360/19 CIIIV14/19
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre La Purísima

Bennassar Fuster Maria Ursula BAM101/19-20 361/19 CIIIV14/19
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre La Purísima

Blandon Alzate Erika Merle BAM126/19-20 330/19 CIIIV06/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Blandon Alzate Erika Merle BAM126/19-20 328/19 CIIIV06/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Blandon Alzate Erika Merle BAM126/19-20 329/19 CIIIV06/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Brassart Resen-
Fellie

Dagny-Celine BAM94/19-20 360/19 CIIIV14/19

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)

Centre La Purísima

Brassart Resen-
Fellie

Dagny-Celine BAM94/19-20 361/19 CIIIV14/19

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)

Centre La Purísima

De Jesus Brigitte BAM162/19-20 436/19 CIIIV24/19

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)

Centre Projecte Jove

De Quirós Puigrós Fco. Elías BAM55/19-20 650/18 CD051/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon Palma

De Quirós Puigrós Fco. Elías BAM55/19-20 652/18 CD051/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon Palma

Díaz Caldera Marcos BAM76/19-20 515/18 CD196/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Escuela De Turismo De 
Baleares
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Díaz Caldera Marcos BAM76/19-20 518/18 CD196/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Escuela De Turismo De 
Baleares

Díaz Caldera Marcos BAM76/19-20 512/18 CD196/18

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

Díaz Caldera Marcos BAM76/19-20 514/18 CD196/18

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

Díaz Caldera Marcos BAM76/19-20 517/18 CD196/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Escuela De Turismo De 
Baleares

Espina Ortiz 
Yeruti

Yeruti Celeste BAM61/19-20 651/18 CD051/18

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 Palma

Espina Ortiz Yeruti Yeruti Celeste BAM61/19-20 652/18 CD051/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon Palma

Espina Ortiz Yeruti Yeruti Celeste BAM61/19-20 650/18 CD051/18

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 Palma

Faye Mande BAM3/19-20 569/18 CD114/18

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 
Construcción

Faye Mande BAM3/19-20 570/18 CD114/18

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 
Construcción

Fernandez 
Torrealba

Rosangela BAM154/ 19-20 336/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

No estar inscrit com a demandant
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Fernandez 
Torrealba

Rosangela BAM154/19-20 337/19 CIIIV08/19 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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Fernandez 
Torrealba

Rosangela BAM154/19-20 338/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Flores De Peña Mirna Elizabeth BAM153/19-20 336/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Flores De Peña Mirna Elizabeth BAM153/19-20 338/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Flores De Peña Mirna Elizabeth BAM153/19-20 337/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Fons Gayá Bárbara BAM142/19-20 317/18 CD218/18

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)

Academia Manacor

Fourka Abdelaziz BAM24/19-20 317/19 CIIIV03/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Fourka Abdelaziz BAM24/19-20 318/19 CIIIV03/19

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)

Fundació Patronat Obrer 
De Sant Josep

Frontera Gallardo Juan
BAM240/ 19-
20

461/18 CDT074/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centro De Formación 
Marratxí

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)
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Garcia Villareal Andrea BAM31/19-20 691/18 CD085/18 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)

Tecla Formación

Garcia Villareal Andrea BAM31/19-20 689/18 CD085/18

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)

Tecla Formación

Jaume Soler María BAM66/19-20 656/18 CD052/18

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 Palma

Jofre Broz Audrey BAM110/ 19-20 1041/18 COT050/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Aliad Formació Balears

León Rodríguez María Teresa BAM241/ 19-20 461/18 CDT074/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centro De Formación 
Marratxí

Lyubenova 
Radeva

Viktoriya BAM36/19-20 455/18 CD120/18

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)

Centro De Formación 
Marratxí

Lyubenova 
Radeva

Viktoriya BAM36/19-20 452/18 CD120/18

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)

Centro De Formación 
Marratxí

Lyubenova 
Radeva

Viktoriya
BAM36/1
9-20

453/18 CD120/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centro De Formación 
Marratxí

Lyubenova 
Radeva

Viktoriya BAM36/19-20 456/18 CD120/18

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)

Centro De Formación 
Marratxí

Lyubenova 
Radeva

Viktoriya BAM36/19-20 457/18 CD120/18

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)

Centro De Formación 
Marratxí

Martinez 
Hernandez

Remigia
BAM160/ 19-
20

337/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep
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Martinez 
Hernandez

Remigia
BAM160/19-
20

336/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Martinez 
Hernandez

Remigia
BAM160/19-
20

338/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Martorell Salvà Pilar BAM95/19-20 1026/18 COS049/18

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)

Aliad Formació Balears

Masseroni Nieto Liliana Cristina
BAM140/19-
20

317/18 CD218/18

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)

Academia Manacor

Mateu Estarellas Maria BAM62/19-20 650/18 CD051/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon Palma

Menjivar De 
Silva

Maria Arely Del 
Carmen

BAM157/19-20 337/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Menjivar De 
Silva

Maria Arely Del 
Carmen

BAM157/19-20 336/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Moreno Lorente Mateo BAM35/19-20 373/19 CIIIV16/19

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)

Centre La Purísima

Moreno Lorente Mateo BAM35/19-20 374/19 CIIIV16/19

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)

Centre La Purísima

Moreno Lorente Mateo BAM35/19-20 371/19 CIIIV16/19
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Centre La Purísima
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Moreno Peña Lorena BAM32/19-20 689/18 CD085/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Tecla Formación

Nadal Pérez Juan BAM1/19-20 569/18 CD114/18

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 
Construcción

Oliver Gomila Eva BAM74/19-20 646/18 CD048/18

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 Palma

Oliver Gomila Eva
BAM74/19-
20

645/18 CD048/18

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 Palma

Oliver Gomila Marta
BAM75/19-
20

646/18 CD048/18

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 Palma

Oliver Gomila Marta
BAM75/19-
20

645/18 CD048/18

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 Palma

Pinzon Serrano Yavary Aidhelin
BAM125/ 19-
20

328/19 CIIIV06/19

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)

 
Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Pinzon Serrano Yavary Aidhelin
BAM125/19-
20

329/19 CIIIV06/19

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)

Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Pinzon Serrano Yavary Aidhelin
BAM125/19-
20

331/19 CIIIV06/19 No haver aprovat el curs (5.c) No haber aprobado el curso (5.c)
Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Pomar Fresneda Rocío BAM14/19-20 451/18 CD120/18 No haver aprovat el curs (5.c) No haber aprobado el curso (5.c) Centro De Formación Marratxí

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)
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Ramirez 
Holguin

Maria Fernanda BAM209/19-
20

338/19 CIIIV08/19 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)

Fundació Patronat Obrer De 
Sant Josep

Rebel Martins 
Dos Santos

Fabio
BAM210/19-
20

295/18 CD023/18

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)

Centre De Formació S'Algar 
Felanitx

Reus García María Manuela BAM38/19-20 690/18 CD085/18

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)

Tecla Formación

Riera Cortes Guillermo Juan BAM68/19-20 656/18 CD052/18

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 Palma

Rossello 
Morales

Victoria BAM89/19-20 694/18 CD085/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Tecla Formación

Rossello 
Morales

Victoria BAM89/19-20 693/18 CD085/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Tecla Formación

Rossello 
Morales

Victoria BAM89/19-20 692/18 CD085/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Tecla Formación

Saiz Rebaque Ramon BAM5/19-20 574/18 CD114/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Fundación Laboral De La 
Construcción

Saiz Rebaque Ramon BAM5/19-20 573/18 CD114/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Fundación Laboral De La 
Construcción

Sanchez Pico Marta Maria BAM54/19-20 650/18 CD051/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon Palma

Sanchez Pico Marta Maria BAM54/19-20 652/18 CD051/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon Palma

Tapia Aranda
Roberto 
Alejandro

BAM90/19-20 897/18 COT019/18
No haver aprovat el curs (5.c)
No haber aprobado el curso (5.c)

Ibecon Palma

Tverdova 
Hurevska

Iryna BAM13/19-20 451/18 CD120/18 No haver aprovat el curs (5.c) No haber aprobado el curso (5.c)
 
Centro De Formación Marratxí

Yuly Josefina BAM127/19-20 331/19 CIIIV06/19

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)
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Urbina De La 
Rosa

No estar inscrito como emandante 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)

Fundació Patronat Obrer De Sant 
Josep

Urbina De La 
Rosa

Yuly Josefina BAM127/ 19-20 328/19 CIIIV06/19

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)

Fundació Patronat Obrer De Sant 
Josep

Urbina De La 
Rosa

Yuly Josefina BAM127/19-20 329/19 CIIIV06/19

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)

Fundació Patronat Obrer De Sant 
Josep

Urbina De La 
Rosa

Yuly Josefina
BAM127/19-
20

330/19 CIIIV06/19

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)

Fundació Patronat Obrer De Sant 
Josep

Vasquez 
Vasquez

Patricia 
Mercedes

BAM151/19-
20

336/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De Sant 
Josep

Vasquez 
Vasquez

Patricia 
Mercedes

BAM151/19-
20

337/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De Sant 
Josep

Vasquez 
Vasquez

Patricia 
Mercedes

BAM151/19-20 338/19 CIIIV08/19

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)

Fundació Patronat Obrer De Sant 
Josep

Zapata García Jeannette Isabel BAM59/19-20 656/18 CD052/18

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 Palmaht
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