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

8938

Extracte de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears de 27 d’agost de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de
subvencions SOIB JOVE Itineraris Integrals d’Inserció pels exercicis 2019 i 2020, amb el
cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
2014-2020

Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2019 / Decret 75/2004, segons la Resolució del conseller de Treball,
Comerç i Industria i president del SOIB de 6 de juliol de 2018
BDNS (Identif.): 413394
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/2018/108/1015853

Poden ser beneficiàries de les subvencions per desenvolupar les accions descrites en l’apartat primer de l’ annex 1 de la Resolució de
convocatòria:
a.Les persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears que acreditin com a mínim 1 any d’experiència en
l’àmbit de les Illes Balears en l’execució d’accions que s’adrecin a acompanyar les persones desocupades en processos d’inserció
laboral.
b.Les administracions locals de les Illes Balears, i les seves entitats dependents o vinculades, que acreditin com a mínim 1 any
d’experiència en l’àmbit de les Illes Balears en el desenvolupament d’accions que s’adrecin a acompanyar les persones desocupades
en processos d’inserció laboral.
Per executar les actuacions de formació les entitats sol·licitants que compleixin els requisits anteriors es poden presentar associades amb una
entitat acreditada o inscrita en el Registre Estatal d’Entitats de Formació en cadascuna de les especialitats que sol·licitin. En aquest cas les
entitats agrupades han de fer constar de manera explícita en la sol·licitud, els compromisos d’execució assumits per cada entitat, i l’import de
la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun, ja que tenen la condició de beneficiaris de la subvenció. En tot cas, han de nomenar una persona
en representació de l’agrupació.
Segon. Objecte
1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per al període 2019 i
2020 per actuacions, dins l’àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’itineraris integrals d’inserció per a l’ocupació de
col·lectius vulnerables.
El col·lectiu que han d’atendre els serveis d’itineraris d’inserció és el de JOVES en risc d’exclusió social i amb dificultats especials
d’inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
2. S’entenen per itineraris integrals d’inserció de col·lectius vulnerables els projectes que executen orientació per a l’ocupació, és a dir,
processos d’acompanyament i d’ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix
un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de
treball de manera regular, tal com defineix el Marc teòric bàsic per desenvolupar processos d’ocupació per a col·lectius vulnerables en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web <www.soib.caib.es>.
L’objecte final d’aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació.
Després de la fase obligatòria d’acollida o diagnòstic es signarà un pla de feina que recollirà totes aquelles actuacions necessàries dins
l’itinerari per aconseguir la inserció laboral (informació, formació, intermediació, ocupació, etc.).
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Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d’aquesta convocatòria l’execució de les següents accions:
A. Actuacions de formació:
Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d’Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de
nivell 1 i 2.
Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d’Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat.
B.Actuacions complementàries experimentals.
Són accions per dotar d’habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l’objectiu de millorar la seva situació laboral donant
resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d’estar contemplades ni el seu contingut ha de ser
assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d’especialitats formatives o regulació específica. Aquestes
accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat.
També s’estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a
persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s’estableixen a la convocatòria les
beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el
programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere.
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
A. Pel que fa a l’execució dels projectes:
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Distribució del crèdit de la convocatòria per anualitats
Anualitat 2019: 3.075.000,00 €
Anualitat 2020 : 3.075.000,00 €
Total convocatòria : 6.150.000,00 €
B Pel que fa al FINANÇAMENT:
1. L’import econòmic destinat a itineraris integrals d’inserció laboral d’aquesta convocatòria és de 6.150.000,00 euros, amb càrrec
als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, distribuïts de la següent manera:
a) Per al finançament de les actuacions d’orientació per a l’ocupació del projecte 4.000.000,00 € amb càrrec al centre de cost 76101,
subprograma 322D02, capítol 4, fons finalista 19114, distribuïts de la manera següent:
- Any 2019: un import de 1.000.000,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
- Any 2020: un import de 2.000.000,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.
- Any 2021: un import de 1.000.000,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.
b) Per al finançament de les actuacions de formació del projecte 1.800.000,00 €, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma
322D02, capítol 4, fons finalista 19114, distribuïts de la manera següent:
- Any 2019: un import de 450.000,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
- Any 2020: un import de 630.000,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.
- Any 2021: un import de 720.000,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.
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c) Per al finançament de les actuacions complementàries experimentals, un import de 150.000,00 €, amb càrrec al centre de cost
76101, subprograma 322D02, capítol 4, fons finalista 19114, distribuïts de la manera següent:
distribuïts de la manera següent:
- Any 2019: un import de 37.500,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
- Any 2020: un import de 52.500,00 € sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.
- Any 2021: un import de 60.000,00 €, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.
d) Per a la concessió dels ajuts i les beques que estableix l’annex 5 d’aquesta Resolució, un import de 200.000,00 €, distribuïts de la
manera següent:
- Any 2021: 200.000,00 € amb càrrec al centre cost 76101, subprograma 322D02, capítol 4, fons finalista 19114, sotmès a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2021.
Cinquè. Import
1. L’import màxim de l’ajut atorgat s’ha de determinar en la resolució de concessió de la subvenció resultat d’aplicar els mòduls següents:
1.1. Per l’execució de les actuacions d’orientació de l’itinerari:
- 1.767,71 € per a cada persona atesa del col·lectiu de JOVES en risc d’exclusió social, majors de 16 i menors de 30 anys, i amb
dificultats especials d’inserció laboral.
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1.2.Per a l’execució d’actuacions de formació de l’itinerari:
L’import màxim de la subvenció per a cada actuació formativa, s’ha de calcular mitjançant el producte del nombre d’hores de l’acció
formativa pel nombre de participants prevists i per l’import del mòdul econòmic màxim establert a l’annex 6 d’aquesta convocatòria, relatiu a
les especialitats formatives. A les especialitats de competències clau s’aplicarà el mòdul econòmic màxim de 5 €/hora i alumne.
A aquest import, s’hi ha de afegir l’import del mòdul de pràctiques professionals no laborals que s’ha de calcular mitjançant el producte de 3
euros per participant i hora.
1.3. Per a l’execució de les actuacions complementàries experimentals s’aplicarà el mòdul econòmic màxim de 6 €/hora i participant. Com a
màxim cada entitat sol·licitant de la subvenció podrà rebre fins a una quantia màxima de 30.000€.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds
1. El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i del seu extracte en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Setè. Altres dades
Període d’execució de les accions subvencionades:
1. Les actuacions d’orientació i acompanyament corresponents als projectes aprovats poden iniciar-se a partir de dia 1 de gener de 2019 i han
d’haver finalitzat, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2020. Així aquesta convocatòria tindrà dues anualitats, la primera corresponent a
l’exercici 2019 i la segona a l’exercici 2020.
2. L’inici anticipat de les actuacions d’orientació per a l’ocupació abans de concedir la subvenció, si n’és el cas, s’ha de fer sota la
responsabilitat de cadascuna de les entitats, i s’ha de tenir en compte que només amb l’aprovació de la resolució d’atorgament de la
subvenció es reconeix el finançament del projecte.
3. Les accions formatives aprovades en el marc d’aquesta convocatòria s’iniciaran a partir de dia 1 de gener de 2019, sempre i quan s’hagi
resolt la concessió de la subvenció i han de finalitzar abans de 31 de desembre de 2020.
4. Només es finançaran accions formatives iniciades a partir de la resolució definitiva de concessió.
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5. En cas de renúncies o inexecucions, tan aviat es coneguin, es posaran en coneixement del SOIB per tal de que aquest modifiqui la
Resolució de concessió de la subvenció. En el cas de que de la renuncia o inexecució en resulti una quantitat a reintegrar, l’entitat beneficiària
podrà sol·licitar la devolució voluntària de la quantitat a reintegrar. El SOIB, si escau, podrà compensar les quantitats a reintegrar en el
proper pagament d’aquesta subvenció que tengui dret a percebre l’entitat beneficiària o bé n’exigirà el reintegrament d’acord amb el que
disposen els arts. 44 i 45 del TRLS, la Instrucció 2/2018, de 20 de març de 2018, del president del SOIB, en relació a l'aplicació d'interessos
de demora en el reintegrament de subvencions i la Instrucció complementaria de 31 de maig de 2018.
Les accions formatives que s’inclouen en la programació s’han d’adreçar als usuaris d’un itinerari integral d’inserció.

Palma, 27 d’agost de 2018
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El conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB
Iago Negueruela Vázquez

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

