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

13169

Extracte de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 14 de
desembre de 2018, per la qual s’aprova, com a despesa anticipada, la convocatòria de subvencions del
Programa SOIB Jove- Qualificats Sector Públic/ Ajuntaments 2019, la qual es preveu que pugui ser
cofinançada pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ ANTICIPADA
DE DESPESA)

BDNS (Identif.): 429923
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. Ens i entitats beneficiàries
Poden sol·licitar els ajusts establerts en aquesta convocatòria les entitats següents:
Línia 1:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/159/1024278

a) Els ens de la comunitat autònoma de les Illes Balears següents:
Entitats públiques empresarials
Societats mercantils públiques
Fundacions del sector públic de la CAIB
b) La Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades
Línia 2:
- Ajuntaments que no s’hagin beneficiat d’una subvenció a la línia 1 a la convocatòria SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 aprovada
per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 9 de juliol de 2018 (BOIB núm. 86 de 12 de juliol de 2018).
No poden beneficiar-se dels ajuts prevists en aquesta convocatòria les entitats a les quals concorrin alguna de les prohibicions que estableix
l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions modificat per la Disposició final setena de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de
la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 7 d’agost), l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE de 18 de novembre) i a l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOIB núm.
99, de 4 d’agost).
Segon. Objecte
Aquest programa pretén fomentar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.
L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar part dels costs salarials i de Seguretat Social dels joves que es contractin, amb l’objectiu
que millorin l’ocupabilitat en l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement i,
d’aquesta manera, millorar les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral.
La concessió de les subvencions és pel procediment de concurrència competitiva aplicant els criteris de valoració que s’exposen al punt 10
d’aquesta convocatòria.L’àmbit d’aplicació d’aquesta convocatòria és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Tercer. Bases reguladores
A l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 d’octubre de 2013 s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en matèria de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d’octubre).
Quart. Crèdit
El crèdit total assignat a aquesta convocatòria és de 5.500.000 € que s’ha de repartir entre les dues línies d’ajuts de la manera següent:
Línia 1: 5.000.000 €
Línia 2: 500.000 €
Quan 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.
En previsió que la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals per al 2019 mantingui el criteri que estableix la disposició
addicional cinquena de l’Ordre TMS/658/2018, de 18 de juny (BOE núm. 149 de 20 de juny), les accions previstes en aquesta convocatòria
podran ser cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (2014-2020), objectiu específic 8.2.2.
«Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o
formació».
Cinquè. Import
El fet subvencionable és la contractació a jornada completa de les persones joves sota la modalitat del contracte en pràctiques per una durada
de quinze (15) mesos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/159/1024278

Són despeses subvencionables :
Per al sector públic instrumental: retribucions bàsiques, exclòs el complement d’antiguitat (sou base brut i pagues extraordinàries).
Per als ajuntaments i la UIB: salari base brut i, si escau, complements salarials; i les pagues extraordinàries.
Complement d’insularitat o de residència (segons pertoqui)
Costs de Seguretat Social a càrrec de l’entitat.
La quantia de la subvenció serà del 80 % de l’ import de les despeses subvencionables abans relacionades.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i de
l’extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Setè. Altres dades
Es poden contractar les persones joves desocupades, amb més de 18 anys i menys de 30 anys, amb titulació universitària o formació
professional de grau superior acreditada, inscrits com a demandants desocupats en el SOIB, que compleixin els requisits següents:
Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.
Mantenir els requisits de l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència (d’acord amb la seva darrera redacció).
Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau superior o d’un títol oficial reconegut com a equivalent,
d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat de Nivell III d’acord amb el que
preveu la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.
Complir els requisits per poder ser contractat mitjançant un contracte en pràctiques que regula l’article 11.1 del TRLET.
No haver participat en cap altre programa de Qualificats anterior per a la mateixa titulació.
Palma, 14 de desembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Iago Negueruela Vázquez
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