
       Expedient: IBJ 890/2022

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria 
dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2022

1. En data 9 de juny de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la 
Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 16 de maig de 2022 per la 
qual es va aprovar la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes 
d’Autoocupació per a l’any 2022. El termini d’inscripció i presentació de la 
documentació va finalitzar el 28 de juliol de 2022.

2. En data 6 de setembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la
Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 17 d’agost de 2022 per la 
qual es modifica la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes 
d’Autoocupació per a l’any 2022, que estableix l’aprovació d’un nou termini 
d’inscripció i de presentació de la documentació. El termini d’inscripció i presentació 
de la documentació va finalitzar el 23 de setembre de 2022.

3. A l’apartat 11.4 de les Bases de la convocatòria dels Premis i Ajudes  Carnet Jove per a 
Projectes d’Autoocupació per a l’any 2022, s’estableix que, en haver finalitzat el 
termini per presentar els formularis de sol·licitud, s’ha de fer pública la llista 
provisional de sol·licituds admeses i excloses, en la qual s’ha d’expressar la causa de 
l’exclusió per a cada inscripció, si escau. Aquesta llista s’ha de publicar en el web 
www.carnetjoveillesbalears.org i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears 
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones  
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4. A l’apartat 11.5 s’exposa que, els joves amb inscripcions excloses disposen d’un 
termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la llista, 
per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius. Si 
no s’esmenen les deficiències dins aquest termini, les inscripcions quedaran 
excloses de la convocatòria d’una manera definitiva.

5. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les 
persones interessades que es compleixin els requisits per participar en aquesta 
convocatòria.

Llista provisional de sol·licituds admeses

SOL·LICITANT: Fernando Josué Pérez Lagos
PROJECTE: FOODJOY
NÚM. REGISTRE: REGAGE22e00032605129. 27/07/2022.

SOL·LICITANT: Blanca Pieras Cerdó
PROJECTE: Aresta
NÚM. REGISTRE: IBJOVE NÚM. 416065. 27/07/2022.

SOL·LICITANT: Adriana Ruiz García
PROJECTE: Consultoría Artística
NÚM. REGISTRE: GOIBE419846/2022. 28/07/2022.

SOL·LICITANT: Carles Brunet Mendina
PROJECTE: Plaved Tech SL.
NÚM. REGISTRE: IBJOVE núm. 419248. 27/07/2022.

SOL·LICITANT: Iris Ametller Montserrat
PROJECTE: IT’S COMMAN MARKETING
NÚM. REGISTRE: IBJOVE núm. 533841. 21/09/2022.

SOL·LICITANT: Carmen Cardona Aranda
PROJECTE: CARDONA INGENIERÍA
NÚM. REGISTRE: IBJOVE núm. 536691. 22/09/2022.
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SOL·LICITANT: Álvaro Benítez Vaz
PROJECTE: Tramuntana Records
NÚM. REGISTRE: REGAGE22e00041646737. 22/09/2022.

SOL·LICITANT: Pedro José Ortiz Muñoz
PROJECTE: SAX KING NOVA
NÚM. REGISTRE: IBJOVE núm. 539453. 23/09/2022.

SOL·LICITANT: Sofía Mateo Ortega
PROJECTE: DOSIS DIGITALES
NÚM. REGISTRE: Correus 23/09/2022. IBJOVE núm. 545809. 26/09/2022. 

SOL·LICITANT: María Victoria Carmena Zazo
PROJECTE: Artistes del gravat calcogràfic
NÚM. REGISTRE: IBJOVE núm. 541650. 23/09/2022

Llista provisional de sol·licituds excloses

SOL·LICITANT: Javier Guardiola Herrera
PROJECTE:
NÚM. REGISTRE: IBJOVE núm. 539388. 23/09/2022. 

El 27/07/2022  es va rebre el vídeo per WeTransfer. No s’ha presentat dins termini ni el 
formulari de sol·licitud ni la resta de documentació de participació a la convocatòria 
dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2022. Cal 
aportar la sol·licitud (Model 1) i el projecte (Model 2)  signats correctament pels mitjans
establerts al punt 7 de les bases dins el termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà d’haver-se publicat la llista, per esmenar les deficiències detectades i per 
aportar els documents preceptius.

SOL·LICITANT: Álvaro Javier Ulloa Arancibia
PROJECTE: Artistes del gravat calcogràfic
NÚM. REGISTRE: 23/09/2022. 

El 23/09/2022 es va rebre el vídeo per WeTransfer. No s’ha presentat dins termini ni el 
formulari de sol·licitud ni la resta de documentació de participació a la convocatòria 
dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2022. Cal 
aportar el comprovant d’haver presentat el formulari, la sol·licitud (Model 1) i el 
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projecte (Model 2) amb el corresponent registre d’entrada dins el termini de 
presentació de sol·licituds que va finalitzar el 23 de setembre de 2022.

SOL·LICITANT: Marc Pere Pascual Villalonga
PROJECTE: Tonifair
NÚM. REGISTRE: 23/09/2022. 

El 23/09/2022 es va rebre un correu amb el vídeo Tonifair en un enllaç a Google Drive. 
No s’ha presentat dins termini ni el formulari de sol·licitud ni la resta de documentació 
de participació a la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes 
d’Autoocupació per a l’any 2022. Cal aportar el comprovant d’haver presentat el 
formulari, la sol·licitud (Model 1) i el projecte (Model 2) amb el corresponent registre 
d’entrada dins el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 23 de 
setembre de 2022.
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