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

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/56/1032449

3814

Informe, proposta de resolució/resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 2 d’
abril de 2019, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de beques de la convocatòria informativa
dirigida a persones treballadores desocupades de llarga durada majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes d’especialitats formatives de
formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB que s’executin en el període 2018-2019

Antecedents de fet
1. La Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 13 de març de 2018, (BOIB núm. 34, de 17 de març), obre la convocatòria informativa de beques d’assistència
dirigida a persones treballadores desocupades de llarga durada majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur que siguin alumnes d’especialitats formatives de
formació professional per a l'ocupació que estiguin subvencionades pel SOIB i s’executin en el període 2018-2019.
2. El punt primer de l’annex 1 de la Resolució de la convocatòria esmentada indica que aquestes beques estan adreçades a les persones treballadores, majors de 30 anys, que tenguin la condició d’
aturades de llarga durada, així com dones víctimes de violència masclista en situació d'atur que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades
pel SOIB que s’executin en el període 2018-2019, perquè puguin presentar les sol·licituds a les beques per assistència previstes en l’article 25 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es
desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació de l’oferta i s’estableixen les bases reguladores
per concedir subvencions públiques destinades al seu finançament (aquesta Ordre TAS/718/2008, s’ha d’entendre vigent mentre no entri en vigor la normativa que desplega el Reial decret 694/2017,
d’acord amb el primer apartat de la seva Disposició transitòria primera).
3. Les persones beneficiàries han presentat una declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat.
4. S’ha comprovat que les alumnes i els alumnes que consten en l’annex d’aquesta Resolució estan al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
5. S’ha comprovat que les persones beneficiàries compleixen les obligacions que consten en el punt 5 de l’annex 1 de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable.
6. Hi ha crèdit adequat i suficient a les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 19020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals, i 76101 322D11 48000
00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
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Fonaments de dret
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1. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 13 de març de 2018, (BOIB núm. 34, de 17 de març), per la qual s’aprova la convocatòria informativa de beques
formatives dirigida a les persones treballadores desocupades majors de 30 anys que tenguin la condició d’aturades de llarga durada, així com les dones víctimes de violència masclista en situació
d'atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis, per al període 2018-2019.
2. L’article 2.2 del Decret 37/2015, de 22 de maig, d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig) estableix que el SOIB, per complir els 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 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 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.
4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE núm. 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. La concessió d’aquestes beques i ajuts s’ha de fer de manera directa segons el procediment que estableix el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de
determinades subvencions en els àmbits de l’ocupació i de la formació professional ocupacional, prèvia sol·licitud de l’alumna/e, atès el que disposa l’article 28 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de
març, en concordança amb l’article 22.2 en relació amb l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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. Ordre TAS 718/2008, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de
formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions públiques destinades a finançar-lo. Aquesta Ordre TAS/718/2008, s’ha d’entendre en vigor mentre no hi entri la
normativa que desplega el Reial decret 694/2017, d’acord amb el primer apartat de la seva Disposició Transitòria primera.
9. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, en la disposició final setena modifica l’article 1 de la Llei 7/2000, de
15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, i 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. D’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, les competències en matèria de treball estan atribuïdes a l’actual conselleria de
Treball, Comerç i Indústria.
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Conclusió
Per tot això, inform favorablement sobre la concessió de subvencions per l'import global de 5.586,00 € en concepte de beques adreçades a les persones treballadores desocupades de llarga durada
majors de 30 anys, alumnes de les especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB durant el període 2018-2019, que han presentat les sol.licituds
corresponents de beques per assistència.
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Per tant, pertoca autoritzar i disposar la despesa corresponent, reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor de les alumnes i els alumnes que conten en l'annex, amb càrrec a les partides
pressupostàries següents:
- 3.458,00 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 19020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals d'Ocupació i Assumptes laborals per a l’
exercici 2019.
- 2.128,00 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2019.
Palma, 2 d’abril de 2019
La cap de Secció I
Gaël Guéguen Herry

El cap del Servei de Gestió de
Programes d'Ocupació 5
Gabriel Oliver Crespí

Vist i plau,
La cap del Departament de Formació i Ocupació
Catalina Rosa Pons Taberner
Atès l’informe favorable del Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 amb el vistiplau de la cap del Departament de Formació i Ocupació, s’eleva a la consideració del conseller de Treball,
Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, la següent
Proposta de resolució
1. Concedir una subvenció en concepte de beca per assistència, per un import global de 5.586,00 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l’annex d’aquesta Resolució. L’import total de
la beca per assistència que correspon a cada alumna/e és de 21 € per dia d’assistència diària completa (13 € s’han de finançar amb fons procedents de la Conferència Sectorial d’Ocupació i
Assumptes laborals d'Ocupació i Assumptes laborals i els 8 € restants amb càrrec als fons propis de la Comunitat).
2. Autoritzar i disposar la despesa per un import global de 5.586,00 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l’annex d’aquesta Resolució, amb càrrec a les partides pressupostaries
següents:
- 3.458,00 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 19020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals d'Ocupació i Assumptes laborals per a l’
exercici 2019.
- 2.128,00 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2019.
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3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per un import global de 5.586,00 € a favor de les persones beneficiàries que figuren en l'annex d'aquesta Ressolució, amb càrrec a les partides
pressupostaries següents:
- 3.458,00 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 19020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals d'Ocupació i Assumptes laborals per a l’
exercici 2019.
- 2.128,00 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2019.
4. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB 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 de la publicació, 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).
El director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Pere Torrens Martín
Palma, 2 d’abril de 2019
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
El director general d’Ocupació i Economia
Llorenç Pou Garcias
Per delegació de competències del president del SOIB
(Resolució d’11 d’agost de 2016, BOIB núm. 105, de 18 d’agost)
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Persones beneficiàries de la subvenció

Llinatges
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Adrover Vicens

Agustín Fuster

Barca Mir

De Llano Ávila

García Bufidis

Martín Ortega

Martínez de la
Torre

Martínez Torres

Sbert Xamena

Nom

Martin Andres
Maria
Concepción
Nuria
Cristina de
Nazareth
Viviana Marta

María del Mar

Ana Isabel

Fernando
María
Magdalena

DNI/NIE

*051K

Núm.
Expedient

BALD1 181
/2018

Núm.
Núm. CONCE

1521/2019

BALD1 52/2018

1514/2019

*553X

BALD1 33/2018

1513/2019

*474X

BALD1 75/2018

1518/2019

*012X

*692C

*604T

*105X

BALD1 189
/2018

BALD1 55/2018

BALD1 21/2018

BALD1 20/2018
BALD1 132
/2018

especialitat
formativa

*059N

*540S

Centre de Formació

1522/2019

1515/2019

1505/2019

1487/2019

1520/2019

CEF Escuela de imagen y
sonido
Centre de Formació
Balanguera
Escuela Turismo Baleares
Centre de Formació s’
Algar – Inca
CEF Escuela de imagen y
sonido

Escola d´Hostelería de les
Illes Balears

Centre de Formació Sport
Energy

CEF Escuela de imagen y
sonido
Academia Tecnica
Universitaria

Import
Núm. acció
formativa

Dies

Conferència

Import Fons

sectorial (13€

propis (8€/dia)

TOTAL BECA

/dia)

CD064/17

1183/17

12

156,00 €

96,00 €

252,00 €

CD214/17

1369/17

17

221,00 €

136,00 €

357,00 €

CDT080/17

1271/17

54

702,00 €

432,00 €

1.134,00 €

CDT121/17

1458/17

40

520,00 €

320,00 €

840,00 €

CD064/17

1183/17

13

169,00 €

104,00 €

273,00 €

646/17

17

221,00 €

136,00 €

648/17

21

273,00 €

168,00 €

649/17

10

130,00 €

80,00 €

1076/17

30

390,00 €

240,00 €

MP99/17

CD119/17

1.008,00 €

1.134,00 €
1077/17

24

312,00 €

192,00 €

MP131/17

1812/17

20

260,00 €

160,00 €

420,00 €

CO032/17

1576/17

8

104,00 €

64,00 €

168,00 €

3.458,00 €

2.128,00 €

5.586,00 €

IMPORTS GLOBALS
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