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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

7456

Extracte de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de
juliol de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a 2017 PROGRAMA SOIB
JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ, que pot estar cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil pel període 2014-2020

BDNS (Identif.): 354130
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Entitats beneficiàries

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/83/983841

a) Òrgans, organismes autònoms i altres ens de l’Administració general de l’Estat i de la Comunitat Autònoma
b) Entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d’ocupació, dependents o
assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals
c) Consorcis
d) Associacions, fundacions i d’altres entitats sense ànim de lucre
Han de ser competents per executar les obres o els serveis i han d’estar acreditades i/o inscrites, com a mínim el mateix dia de la publicació
d’aquesta convocatòria, en el Registre Estatal d’Entitats de Formació en cadascuna de les especialitats que sol·licitin incloses en el Catàleg
d’Especialitats Formatives d’acord amb el que estableix l’article 15 de 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.
Segon. Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l’any 2017 per
presentar projectes mixts d’ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
L’objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d’aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de
les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social, que han de ser executats directament pels
beneficiaris sense que es puguin subcontractar amb tercers.
Tercer. Bases reguladores
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).
Quart. Crèdit
El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria és de tres milions d’euros (3.000.000,00 €).
Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es pot augmentar l’import d’aquesta convocatòria sense obrir un nou termini de
presentació de sol·licituds, sempre que l’ampliació de crèdit s’aprovi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió.
El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria s’ha de distribuir de manera percentual per illes, d’acord amb les dades mitjanes de
persones joves majors de 16 anys i menors de 30 demandants d’ocupació desocupades, de l’any 2016. En cas d’haver-hi sol·licituds, s’ha
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d’assignar crèdit suficient per poder garantir l’aprovació d’un projecte a l’illa de Formentera i 2 projectes a cada una de les illes de Menorca i
d’Eivissa. Si l’import de les sol·licituds presentades és inferior al crèdit assignat a cadascuna de les illes, el crèdit romanent es podrà
redistribuir entre les altres.
Cinquè. Import
L’import màxim de la subvenció, que en cap cas pot superar la quantitat sol·licitada, és el que determina cada resolució aprovatòria
d’atorgament de les subvencions corresponents, i es destina exclusivament a sufragar les despeses següents:
1. Costs del personal directiu, docent i de suport, fins a les quanties màximes:
- Per a projectes amb una durada de 6 mesos: 43.200 €
- Per a projectes amb una durada de 9 mesos: 64.800 €
- Per a projectes amb una durada de 12 mesos: 86.400 €
2. Costs dels contractes dels alumnes-treballadors, fins a les quanties màximes:
- Per a projectes amb una durada de 6 mesos: 60.000 €
- Per a projectes amb una durada de 9 mesos: 90.000 €
- Per a projectes amb una durada de 12 mesos: 120.000 €
3. Altres costs de l’operació
Per a aquest concepte es poden subvencionar la resta de despeses sempre que tinguin relació amb el projecte subvencionat i siguin
necessàries per executar-lo. S’ha de calcular a un tipus fix del 15 % dels costs directes del personal directiu, docent i de suport.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Setè. Altres dades
S’ha de presentar una sol·licitud per projecte.
Els projectes s’han d’adreçar a activitats d’interès general o social i han de tenir 10 alumnes. La durada dels projectes és de 9 mesos amb les
excepcions següents:
Quan no es puguin dur a terme les hores de tota la formació programada al guió de projecte amb una durada de 9 mesos, es podrà
autoritzar una durada de 12 mesos.
Pel que fa a l’illa de Formentera i en atenció a les seves especials característiques sociodemogràfiques es podran autoritzar projectes
amb una durada de 6 mesos.
La data d’inici dels projectes estarà compresa entre el 16 i el 31 de gener de 2018.

Palma, 4 de juliol de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Iago Negueruela Vázquez

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

