48

BOIB

Num. 64

Palma, 5 de maig de 2008
La directora general de Salut Pública i Participació
Margalida Buades Feliu

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 8035
Resolució del director general de Treball, per la qual es fa pública l’acta núm. 5 de la comissió paritària i les Taules Salarials
de l’1 d’abril 2008 al 31 de març 2009 del conveni col·lectiu del
Sector del Comerç de les Illes Balears.
Referència: DGT/JP/mpu
Ordenació Laboral-Convenis col·lectius
Expedient: .CC Acta 30/0126 (Llibre III)
Codi del conveni: 07/00195
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció de l’acta esmentada en el corresponent
Registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió paritària.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
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sició de la titulació corresponent per a estudiants universitaris i de cicles formatius o acabats de titular recentment mitjançant la realització de pràctiques formatives en empreses.
L’article 1.2.21 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de
maig de 2005, abans esmentada, disposa que poden ser objecte d’ajuts, entre
d’altres, les activitats consistents en formació de persones actives i aturades.
D’altra banda, l’article 2 del Decret 11/2000, de 4 de febrer, pel qual es
regulen els programes de formació professional ocupacional en l’àmbit de les
Illes Balears (BOIB núm. 21, de 17 de febrer), estableix els àmbits en els quals
s’emmarquen els programes de formació.
El programa de pràctiques en empreses ‘Posa’t a Prova’ està cofinançat
per la Conselleria de Treball i Formació i pel Fons Social Europeu. Per aquest
motiu, li són aplicables els reglaments d’aquest fons, especialment les normes
que estableixen el Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió, de 8 de
desembre de 2006, pel qual es fixen les normes de desenvolupament del
Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol de 2006, pel qual
s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i
Desenvolupament Regional (DOCE núm. L371, de 27 de desembre de 2006), i
el Pla de Comunicació del PO FSE de les Illes Balears 2007-2013.
Per tot el que s’ha exposat, atesa la Resolució del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació de 15 d’abril de 2008 per la qual s’autoritza el pagament
anticipat de les subvencions per executar les pràctiques formatives aprovades en
aquesta convocatòria, d’acord amb l’article 37.1.b) del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
i d’acord amb l’article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma (BOIB núm. 122, de 2 de setembre), i tenint
en compte les disponibilitats pressupostàries, segons l’informe previ de la
Direcció General de Pressuposts de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, dict la següent
RESOLUCIÓ

Palma, 29 d’abril de 2008
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
(vegeu-ne l’anex en la versió castellana)

—o—
Num. 8133
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 6 de maig de
2008 per la qual s’obre la convocatòria per concedir subvencions
públiques de beques per fer pràctiques en empreses, emmarcades
en el programa ‘Posa’t a Prova’, per a l’any 2008
L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB
núm. 73, de 12 de maig) estableix les bases reguladores de les subvencions en
matèria de treball i formació.
D’acord amb l’article 3 d’aquesta Ordre, les convocatòries s’han d’aprovar per mitjà d’una resolució del conseller o consellera competent en matèria de
treball i formació, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
han de contenir, com a mínim, els punts que indica l’article 15 del Text refós de
la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).
La Conselleria de Treball i Formació exerceix funcions concretes de formació ocupacional i professional. Amb aquesta finalitat, desenvolupa diferents
programes i mesures integrats en les polítiques actives d’ocupació que tenen
com a principal objectiu facilitar les possibilitats d’accés al mercat de treball,
mitjançant el foment de la inserció laboral, la millora de la formació i de la qualificació professional, com també possibilitar l’adquisició d’experiència a qui hi
participi.
Aquesta Resolució estableix una oferta de formació professional ocupacional que neix com a iniciativa del Govern de les Illes Balears, amb l’objectiu
de desenvolupar i de millorar les competències, tant si són lingüístiques com si
són tècniques, dels joves estudiants o dels qui han obtingut la titulació recentment de les Illes Balears en diferents sectors, essencials per a l’economia de la
comunitat.
Aquesta convocatòria estableix un pla de beques per a joves estudiants o
acabats de titular per fer pràctiques en empreses emmarcat dins el programa
‘Posa’t a Prova’. Aquest programa té per finalitat millorar l’ocupació i l’adqui-

Primer
Objecte
Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria de beques adreçades a joves estudiants o acabats de titular per tal que duguin a terme pràctiques en empreses emmarcades en el programa ‘Posa’t a prova’, tot això d’acord
amb l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i
formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig).
Segon
Import de la convocatòria
El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria per a l’exercici de
2008 és de 600.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
19301/324A01/48000.00/19112 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2008.
Tercer
Beneficiaris
1. Per optar a les beques objecte d’aquesta convocatòria és necessari complir els requisits següents:
a) Esser una persona física, nacional o estrangera, que tingui la residència
habitual a les illes d’Eivissa o de Formentera.
b) Acreditar mitjançant un certificat d’empadronament un mínim d’un any
de residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Ser estudiant universitari o universitària o de cicles formatius (de graus
mitjà i superior).
d) Ser estudiant titulat o titulada l’any de la publicació de la convocatòria
o l’immediatament anterior.
e) Per a les persones desocupades, estar inscrit o inscrita en el SOIB com
a persona en atur o en millora d’ocupació.
f) Per als treballadors i treballadores en actiu, estar donat d’alta a la
Seguretat Social i aportar una declaració jurada en la qual es faci constar la compatibilitat i viabilitat per dur a terme les pràctiques formatives objecte de subvenció.
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2. No poden ser persones beneficiàries d’aquestes beques les següents:
a) El personal funcionari de carrera o interí i el personal laboral de
l’Administració, mentre romanguin en servei actiu.
b) El personal laboral d’empreses públiques.
Quart
Actuacions formatives subvencionables
1. L’activitat subvencionada, que s’ha de desenvolupar sense que hi hagi
cap relació laboral amb les entitats receptores de les persones becàries, consisteix a fer pràctiques en empreses tant de les Illes Balears, com del territori nacional com també de qualsevol país de la Unió Europea.
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d) Declaració responsable de no estar sotmès o sotmesa a cap de les circumstàncies indicades en l’apartat 1 de l’article 10 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
per ser una persona beneficiària de la subvenció sol·licitada; de no tenir cap
causa d’incompatibilitat per rebre la subvenció, i d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el
model que establert com a annex II, que es troba al web .
e) Si escau, una declaració expressa en la qual es facin constar tots els
ajuts i les subvencions sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o
privada, relacionada amb la sol·licitud presentada, d’acord amb el model establert com a annex II, disponible al web (http://treballiformacio.caib.es/portal)
f) Model TG002 degudament conformat per l’entitat financera, d’acord
amb el model establert en l’annex III.

2. Aquest programa està dividit en dos tipus d’actuacions:
a) Beques d’una durada de dos a tres mesos d’estiu per a la millora de l’ocupabilitat d’estudiants universitaris o universitàries o de cicles formatius.
b) Beques d’una durada de sis a dotze mesos per a la millora de l’ocupabilitat d’estudiants titulats o titulades.
3. Aquestes pràctiques formatives s’han de dur a terme en empreses prèviament seleccionades per la Conselleria de Treball i Formació.
4. Les beques impliquen pràctiques en empreses d’una durada de 25 hores
setmanals.
5. En acabar les accions formatives esmentades, el tutor o tutora de la persona becària a l’empresa ha d’expedir un certificat en què consti que aquesta
persona ha dut a terme satisfactòriament les pràctiques formatives, al qual s’ha
d’adjuntar un informe en què es detallin les funcions i les tasques desenvolupades.
Cinquè
Sol·licitud i termini
1. Les persones interessades es poden informar del contingut d’aquest
programa de beques a la Conselleria de Treball i Formació. Els Serveis
d’Orientació d’aquesta Conselleria estaran a disposició de les persones sol·licitants per assessorar-les pel que fa als itineraris practicoformatius més adequats
al perfil de l’estudiant.
2. Les persones sol·licitants de la beca han de presentar, per si mateixes,
una sol·licitud d’acord amb el model que estableix l’annex I, que es troba a disposició de les persones interessades a la seu de la Conselleria de Treball i
Formació i al web .
3. El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
4. La sol·licitud s’ha de presentar, juntament amb la documentació que
estableix l’apartat sisè, en el Registre General de la Conselleria de Treball i
Formació, situat al carrer del Gremi de Teixidors, 38, del polígon de Son
Castelló, de Palma, o per qualsevol de les formes que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de
novembre), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14
de gener).
5. Quan la persona sol·licitant inclogui en la sol·licitud el número de fax,
s’ha d’entendre que l’aporta per a les notificacions dels actes de tràmit, les quals
s’hi poden fer als efectes que regula l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
6. Només es pot presentar una sol·licitud per persona.
Sisè
Documentació que s’ha de presentar
Les persones sol·licitants, juntament amb la sol·licitud esmentada en l’apartat anterior, han de presentar la documentació següent:
a) Còpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
b) Còpia de la targeta de residència, si escau.
c) Certificat de residència o d’empadronament que acrediti un mínim d’un
any de residència a l’illa d’Eivissa o a la de Formentera.

Setè
Esmena de sol·licituds
La Direcció General de Polítiques Actives, Ocupació i Formació, d’acord
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, podrà
requerir la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni les
deficiències observades, amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes
que estableix l’article 42 de la Llei esmentada.
Vuitè
Concessió de la beca
1. En aplicació del que estableixen l’article 5.5 de l’Ordre del conseller de
Treball i Formació de 4 de maig de 2005 i l’article 17.3 del Text refós de la Llei
de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les sol·licituds de subvenció s’han de resoldre individualment per rigorós
ordre d’entrada, encara que no n’hagi acabat el termini de presentació, a mesura que es presentin, juntament amb tota la documentació necessària, en el
Registre General de la Conselleria de Treball i Formació, fins a cobrir les disponibilitats pressupostàries. En el supòsit que s’exhaureixi el crèdit inicialment
assignat a aquesta convocatòria abans de finalitzar el termini de presentació,
s’ha de suspendre la concessió de noves beques mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. L’acceptació de la beca implica la signatura d’un conveni entre la persona becada i la Conselleria de Treball i Formació en el qual s’han d’establir els
drets i les obligacions d’ambdós signataris.
Novè
Instrucció i resolució de concessió
1. L’òrgan competent per instruir el procediment de concessió dels ajuts
és la Direcció General de Polítiques Actives, Ocupació i Formació.
2. Les sol·licituds de les beques, les ha de resoldre motivadament la consellera de Treball i Formació, a proposta del director general de Polítiques
Actives, Ocupació i Formació i amb l’informe previ del personal tècnic de la
mateixa Direcció General.
3. El termini màxim per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de
tres mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la Resolució
de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada. La resolució s’ha de notificar individualment de forma expressa.
4. S’ha d’establir una llista ordenada de suplents per als supòsits de renúncia, revocació o altres causes degudament justificades que impedeixin la realització material de l’activitat objecte de la beca.
Desè
Dotació econòmica i pagament de les beques
1. La beca té una dotació econòmica d’un import de:
a) Per a beques d’una durada de dos a tres mesos d’estiu per millorar l’ocupabilitat d’estudiants universitaris o universitàries o de cicles formatius:
600,00 euros/mes.
b) Per a beques d’una durada de sis a dotze mesos per millorar l’ocupabilitat d’estudiants universitaris graduats o de titulats en cicles formatius: 600,00
euros/mes.
2. Les empreses formadores pagaran el 50% de l’import total de la beca
quan estiguin ubicades a l’illa de residència de la persona beneficiària.
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3. Quan les empreses formadores estiguin ubicades fora de l’illa de residència de la persona beneficiària però dins el territori espanyol, les empreses
formadores estaran subjectes al que disposa el punt anterior. Així mateix, en
aquest supòsit, els beneficiaris rebran mensualment l’ajuda complementària que
estipula el punt 5 d’aquest apartat.
4. Quan les empreses formadores estiguin ubicades fora del territori
espanyol, el 100% de la beca serà a càrrec de fons públics; s’estipula la quantitat per rebre mensualment en 1.000,00 euros, corresponents a la concessió de la
beca amb l’ajuda complementària establerta en el punt 5 d’aquest apartat.
5. Si les pràctiques es fan fora de l’illa d’origen s’haurà de dotar la beca
amb una borsa addicional o ajuda complementària de 400,00 €/mes.
6. El pagament de les beques s’ha d’efectuar amb una bestreta, d’acord
amb l’autorització del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de dia 15 d’abril de 2008 i amb els articles 8.2 i 10 de l’Ordre del conseller d’Hisenda i
Pressuposts de 18 de juny de 2001 sobre regulació del procediment per al pagament d’obligacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, mitjançant un xec, de la manera següent:
— Per a les beques d’estiu, de tres mesos, s’ha de lliurar el xec per l’import total de la beca.
— Per a les beques d’una durada de sis a dotze mesos, s’ha d’efectuar un
primer pagament mitjançant un xec per l’import equivalent a tres mesos de formació en pràctiques, i pagaments trimestrals successius, mitjançant transferència bancària, a mesura que es vagin fent les justificacions tal com estableix l’apartat següent.
S’eximeix la persona beneficiària de presentar garantia.
Onzè
Justificació
1. La justificació que s’ha de presentar consisteix en el certificat de l’empresa o del tutor o tutora de l’empresa que acrediti la realització de les pràctiques. Aquest certificat, en el qual han de constar les hores de pràctiques efectuades setmanalment com també una llista i/o resum del tipus de pràctiques
fetes, ha d’estar signat i ha de dur el segell de l’empresa on es fan les pràctiques.
2. El termini per presentar la justificació referent a les beques d’estiu
acaba el 15 de novembre de 2008.
3. La justificació de les beques d’una durada de sis a dotze mesos s’ha de
presentar abans del dia 30 de setembre de 2009 i sempre abans d’acabar el termini de tres mesos des de l’acabament de l’activitat subvencionada, tal com disposa l’apartat 3 de l’article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat
per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Tot i això, les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa corresponent a
cadascun dels pagaments parcials efectuats, abans d’acabar el mes següent al
període que es justifica.
Dotzè
Termini d’execució
Les actuacions adjudicades han d’haver acabat en les dates que s’indiquen
a continuació:
a) Per a les beques d’estiu, d’una durada de tres mesos, per millorar l’ocupabilitat d’estudiants universitaris o universitàries o de cicles formatius, la
data límit és el 15 d’octubre de 2008.
b) Per a les beques d’una durada de sis a dotze mesos per millorar l’ocupabilitat d’estudiants titulats o titulades, la data límit és el 31 de juliol de 2009.
Tretzè
Compatibilitat amb altres ajuts i subvencions
1. Les beques objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb d’altres que hagi obtingut la persona sol·licitant per dur a terme la mateixa actuació,
excepte si es tracta de finançament parcial, que ha de constar en la petició de
finançament; el conjunt d’ajuts i de participacions no pot superar el 100% del
cost de l’actuació.
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provar i controlar el desenvolupament de l’acció subvencionada en qualsevol
moment, mitjançant controls presencials o d’altre tipus, i pot sol·licitar a la persona beneficiària, a aquest efecte, els aclariments i la documentació que consideri oportuns en l’estricte marc d’aquesta convocatòria.
Quinzè
Obligacions dels beneficiaris
La persona beneficiària de l’ajut té les obligacions següents:
a) Assistir a les pràctiques formatives a l’empresa i seguir-les amb aprofitament.
b) Reintegrar els fons percebuts, en els supòsits que estableix l’article 44
de l’annex del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
c) Facilitar la documentació que li sigui requerida i sotmetre’s als controls
que la Conselleria de Treball i Formació estableixi.
d) Comunicar a la Direcció General de Polítiques Actives, Ocupació i
Formació la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents d’una altra administració, com també d’altres entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, en el moment de sol·licitar-los
i quan s’atorguin, amb especificació de l’origen i, en cas de cofinançament, de
la proporció.
e) Complir la resta d’obligacions que estableix l’article 11 de l’annex del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Setzè
Baixes
1. Si es produeix la baixa voluntària de la persona becada durant la realització de les pràctiques, la Direcció General de Polítiques Actives, Ocupació i
Formació podrà revocar totalment o parcialment la beca concedida, amb aplicació, si escau, d’allò que estableix la lletra b) de l’apartat quinzè d’aquesta
Resolució.
2. Aquestes incidències s’han de comunicar a la Direcció General de
Polítiques Actives, Ocupació i Formació en el termini màxim de quinze dies
hàbils.
Dissetè
Substitucions i revocació de la beca
L’incompliment no esmenable de l’objecte de la beca o de qualsevol
requisit que estableixen aquesta convocatòria o les bases reguladores pot provocar la revocació de la beca obtinguda. En el supòsit de renúncia de la beca, de
revocació, com també per una altra causa degudament justificada que impedeixi la realització material de l’activitat objecte de la beca, s’ha de substituir la
persona becària, d’acord amb la llista de suplents establerta i per l’ordre consecutiu corresponent.
Divuitè
Llista de persones beneficiaries
S’assabenta les persones beneficiàries de la subvenció que, d’acord amb
el que disposa l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió,
de 8 de desembre de 2006 (DOCE L371, de 27 de desembre de 2006), l’acceptació del finançament implica l’acceptació de la persona beneficiària de la seva
inclusió en una llista de beneficiaris publicada electrònicament, o per altres mitjans, amb el contingut següent: beneficiaris, nom de les operacions i quantitat
de fons públics que aquestes últimes tenen assignat.
Dinovè
Publicació i entrada en vigor
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i comença a tenir efectes l’endemà d’haver-s’hi publicat.
Palma, 6 de maig de 2008
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal

2. En tot cas, el programa ‘Posa’t a prova’ és compatible amb les beques
Leonardo i Erasmus pràctiques de la Comissió Europea, en el sentit de complementar-les, fins arribar al límit dels 1.000 euros.

ANNEX I

Catorzè
Seguiment i control

Sol·licitud de la beca

La Direcció General de Polítiques Actives, Ocupació i Formació pot com-

Dades de la persona sol·licitant

BOIB
Nom i llinatges:
DNI:
Edat:
Telèfon:
Fax (a l’efecte de notificacions):
Adreça:
Localitat
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(En cas de resposta afirmativa, heu de fer constar les dades de l’organisme que els concedeix, el tipus d’ajut, quantia i data)
Adreça electrònica:

Codi postal:

Titulació
acadèmica/
nivell d’idioma:
Illa:

Expòs:
Que la consellera de Treball i Formació, en data 6 de maig de 2008, ha
dictat una resolució per la qual s’obre la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques en empreses emmarcades en el programa ‘Posa’t a Prova’,
per l’any 2008.
Per això,

Organisme

Tipus d’ajut
Sol·licitada

quantia i data
Concedida

1.
2.
3.
4.
II. Que no estic sotmès/esa a cap de les prohibicions establertes en l’apartat 1 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), per ser beneficiari/ària de la subvenció sol·licitada.
III. Que és certa i completa la informació que es fa constar en aquest
annex.

Sol·licit:
Que s’admeti la meva sol·licitud per participar en la convocatòria esmentada amb el següent:
Programa ‘Posa’t a prova’
País de destinació:
Ciutat:
Període:

Data de finalització:

Així mateix, declar que conec l’obligació que el meu nom figuri en la llista de persones beneficiàries publicada electrònicament o per altres mitjans, tal
com estableix l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió,
de 8 de desembre de 2006 (DOCE núm. L371, de 27 de desembre de 2006).
Documentació aportada:
( ) Còpia del DNI/NIE.
( ) Certificat d’empadronament que acrediti un mínim d’un any de residència a l’illa d’Eivissa o de Formentera.
( ) Declaració responsable (annex II).
( ) Model TG002, conformat pel banc (annex III).
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització a la
Conselleria de Treball i Formació per obtenir el certificat d’estar al corrent de
les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat, de conformitat amb
el que estableix l’article 95 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, general tributària, llevat que es faci una manifestació expressa en contra.
......................., ..... de ......................... de .......
(signatura)

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

ANNEX II
Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en l’article 10.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i de no tenir causa d’incompatibilitat per rebre la subvenció
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Localitat:
Codi postal:

Província:

En relació amb la sol·licitud presentada en el marc de la Resolució de la
consellera de Treball i Formació de 6 de maig de 2008 per la qual s’obre la convocatòria de beques per fer pràctiques en empreses emmarcades en el programa
‘Posa’t a prova’, per a l’any 2008,
Declar:
I. Que, a més d’aquest, he obtingut o sol·licitat uns altres ajuts per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públic o privat:
SÍ ( )
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Num. 64

NO ( )

IV. Que, així mateix, em compromet a comunicar per escrit a la Direcció
General de Polítiques Actives, Ocupació i Formació, en un termini de quinze
dies, la sol·licitud o l’obtenció de nous ajuts per a la mateixa finalitat, com
també qualsevol variació d’aquesta declaració relativa a les circumstàncies previstes en l’article 10.1 del Text refós esmentat com a causa de prohibició per ser
beneficiari/àriaa de l’ajut o subvenció.
......................., ..... de ......................... de .......
(signatura)
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Num. 8136
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 29 d’abril de
2008 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma cofinançada en un
50% pel Fons Social Europeu per mitjà del programa operatiu
pluriregional ‘Adaptabilitat i ocupació’ núm. 2007ES05UPO001
en el període de programació 2007-2013
La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació (BOE núm. 301, de 17
de desembre), inclou les polítiques actives d’ocupació de les quals forma part el
programa de la promoció de l’ocupació autònoma.
La regulació d’aquest programa es va fer per primera vegada l’any 1986;
atenent els importants canvis produïts en l’economia espanyola, principalment
en el mercat de treball, després d’aquella primera regulació es va aprovar
l’Ordre TAS/1622/2007, de 5 de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció de l’ocupació autònoma (BOE núm. 136, de
7 de juny), que deroga expressament la normativa que regulava aquestes subvencions i s’adapta a les directrius de la Llei 56/2003, ja esmentada.
La nova regulació del programa manté el finançament dels projectes en
les primeres fases d’implantació amb la finalitat de fer més atractiva l’opció del
treball per compte propi entre les persones en demanda d’ocupació, a la vegada
que, en una línia de suport a la funció gerencial, fa més atractiu i solvent l’ajut
per assistència tècnica i introdueix un nou ajut consistent en el finançament parcial dels cursos de formació en direcció, gestió empresarial i noves tecnologies
de la informació i la comunicació.
D’altra banda, la nova regulació neix amb la intenció de pal·liar les dificultats d’incorporació a l’ocupació de determinats col·lectius com són les dones,
les persones joves i les persones amb discapacitat, en un context de forta creació d’ocupació i en coherència amb el programa nacional de reformes. Per això,
es destinen més recursos a finançar els projectes d’autoocupació promoguts per
demandants d’ocupació que pertanyen als col·lectius indicats.
En conseqüència, en la nova regulació del programa de l’ocupació autònoma s’inclouen subvencions per a l’establiment com a autònom, subvencions
financeres sobre préstecs, subvencions per a assistència tècnica i subvencions
per a formació. La quantia de les subvencions adreçades a l’establiment com a
autònom i de les financeres es fixen tenint en compte els diferents col·lectius:
persones desocupades en general, joves de 30 anys o menys, dones, persones
amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere.
Quant al procediment de concessió, es manté el règim de concessió directa que preveu l’article 2.1, lletres b) i d), del 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 (BOE núm. 83,
de 7 d’abril), segons preveu l’article 2.2 de l’Ordre TAS/1622/2007 esmentada.
Atès el procés de traspàs de gestió a les comunitats autònomes de les polítiques actives d’ocupació, l’Ordre TAS/1622/2007 preveu uns continguts
comuns, inclosos en el capítol I, que són aplicables en tot el territori nacional,
partint de la competència de l’Estat en matèria de legislació laboral, sens perjudici que els executin les comunitats autònomes, mentre que deixa a aquestes
últimes els aspectes procedimentals i l’adequació a les seves peculiaritats organitzatives.
D’altra banda, en data 14 de desembre de 2007, la Comissió Europea va
aprovar el programa operatiu pluriregional ‘Adaptabilitat i ocupació’ núm.
2007ES05UPO001 en el període de programació 2007-2013 en el qual figura el
Programa de Promoció de l’Ocupació Autònoma cofinançat en un 50% pel Fons
Social Europeu.
L’article 2.10 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 104, de 12 de juliol), estableix que la Direcció General de
Treball exerceix les funcions relatives a la promoció de l’ocupació, les quals es
varen transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per mitjà del Reial
decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre
administratiu de societats laborals i programes de suport a l’ocupació (BOE
núm. 52, de 29 de febrer), entre els quals consta la gestió dels ajuts i de les subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma. Les funcions i els serveis
transferits, els va assumir la Comunitat Autònoma mitjançant el Decret 32/1996,
de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març).
L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació
(BOIB núm. 73, de 12 de maig); en l’article 1.2, apartat 28, preveu que pot ser
objecte de subvenció la promoció de l’ocupació autònoma.

10-05-2008

L’article 3 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de
2005 estableix que les convocatòries de subvencions s’han d’aprovar per mitjà
d’una resolució del conseller o consellera competent en matèria de treball i formació i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, de conformitat amb el que disposen l’article 15 del Text refós
de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i l’article 3 de l’Ordre de
bases reguladores abans esmentada, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte
Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d’ajuts per
fomentar la creació d’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi.
Segon
Bases reguladores
Els ajuts i les subvencions concedits com a conseqüència de l’aprovació
d’aquesta Resolució es regeixen pel que disposa l’Ordre TAS/1622/2007, de 5
de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció de l’ocupació autònoma (BOE núm. 136, de 7 de juny); pel 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 (BOE núm. 83, de 7 d’abril), i pel que estableix l’Ordre del conseller
de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria de Treball i Formació (BOIB núm.
73, de 12 de maig).
Tercer
Partides pressupostàries
1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria per a l’exercici de
2008 és d’un milió cent vuitanta-quatre mil tres-cents quaranta-set euros
(1.184.347 €) amb càrrec a la partida pressupostària 19201 322A01 47000.00
19202 del pressupost vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El crèdit assignat es distribueix de la manera següent, en funció del
tipus d’ajuts:
a) Programa I: 1.000.000 € s’assignen als ajuts per a l’establiment com a
autònoms, que s’estableixen en l’apartat vuitè, punt 1, d’aquesta convocatòria.
b) Programa II: 184.347 € s’assignen a les subvencions financeres, als
ajuts per assistència tècnica i als ajuts per a formació establerts en el punt 2 de
l’apartat vuitè d’aquesta convocatòria.
3. El crèdit assignat a cada un d’aquests programes pot ser objecte de
redistribució en funció de les necessitats reals de cada un d’ells, una vegada que
hagi acabat el termini de sol·licituds.
4. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt 1 d’aquest apartat.
Quart
Àmbit temporal i territorial d’aplicació
1. D’acord amb la regla general que estableix l’article 3.6 de les bases
reguladores aprovades per mitjà de l’Ordre del conseller de Treball i Formació
de 4 de maig de 2005, el termini per iniciar i desenvolupar les activitats que es
poden subvencionar ha de comprendre des de l’1 d’octubre de 2007 fins al 31
d’agost de 2008 (data d’acabament de presentació de sol·licituds prevista en
aquesta convocatòria).
2. Quant a l’àmbit territorial, tant la persona sol·licitant com el seu centre
de treball han d’estar domiciliats a les Illes Balears i l’activitat s’ha de dur a
terme en el mateix àmbit.
Cinquè
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiàries de les subvencions que estableix aquesta
Resolució les persones desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en
l’oficina del servei públic d’ocupació corresponent que es constitueixin com a
treballadors autònoms o per compte propi.
2. En els supòsits de subvencions per a persones amb discapacitat, tenen
aquesta consideració les que tinguin reconegut un grau de minusvalidesa igual
o superior al trenta-tres per cent (33%), com també els pensionistes de la
Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en

