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Resolució de concessió de premis en relació  a la convocatòria del  dels
Premis i  Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any
2022

Fets

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. El 28 de setembre de 2022 es va publicar la llista provisional de sol·licituds 
admeses i excloses de la convocatòria al web www.carnetjoveillesbalears.org         
i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears 
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones.

4. En data de 29 de setembre de 2022 es va detectar que la sol·licitant María
Victoria  Carmena  Zazo  no  havia  presentat  el  model  2  corresponent  al
projecte  de  negoci,  però  apareixia  a  la  llista  provisional  de  sol·licituds
admeses amb un nom de projecte de negoci incorrecte. Aquest fet implica
que s’ha produït un error al llistat provisional de sol·licituds admeses i al llistat
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provisional  de  sol·licituds  excloses  perquè la  sol·licitant  esmentada ha  de
passar del primer al segon. El formulari de sol·licitud (Model 1) es va lliurar
correctament  i  per  tant,  durant  el  termini  de  presentació  d’esmenes  i
aportació de documentació podrà aportar el  projecte de negoci (Model 2)
pels canals que s’indiquen a les bases de la convocatòria.

5. El dia 30 de setembre de 2022, es va publicar una nova llista provisional de
sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria per esmenar les errades
detectades i es va obrir un nou termini de deu dies hàbils, comptadors des de
l’endemà  d’haver-se  publicat  aquesta  llista,  per  esmenar  les  deficiències
detectades i per aportar els documents preceptius. Si no s’han esmenat les
deficiències  dins  aquest  termini,  les  inscripcions  queden  excloses  de  la
convocatòria definitivament.

6. 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.

7. L’11 d’octubre de  2022 el director de l’Institut Balear de la Joventut va dictar
resolució per la qual es nomena als membres de la Comissió Avaluadora per
avaluar els 10 projectes admesos en relació  a la convocatòria dels Premis i
Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació 2022.

8. El 27 d’octubre de 2022 es va reunir la Comissió Avaluadora i acorda que 8
dels projectes presentats  han obtingut la puntuació mínima requerida com
s’especifica al punt 9.2 de les bases de la convocatòria, el 50% de la puntuació
en viabilitat, impacte social, sostenibilitat mediambiental, innovació i el vídeo
de motivacions, i per tant poden passar a la segona fase del certamen.

9. El  dia  30 de novembre de 2022 es  va  reunir  la  Comissió  Avaluadora per
valorar la defensa del pla de negoci i l’entrevista personal per part dels joves
que han passat  a  la  segona fase  d’aquesta  convocatòria.  Com a  resultat
d’aquesta  valoració,  la  Comissió  Avaluadora  proposa  els  projectes
guanyadors dels premis i les ajudes d’aquest certamen.

10.  El dia 15 de desembre de 2022 es va publicar la proposta de resolució de
concessió  de  premis  i  ajudes  d’aquesta  convocatòria  i  no  hi  ha  hagut
al·legacions.
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Fonaments de dret 

1. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 109, de 3
d’agost),  té  per  objecte  establir  el  marc  normatiu  i  de  competències  per
desenvolupar les polítiques de joventut, que engloben el conjunt d’actuacions i
iniciatives  destinades  a  fer  possibles  l’emancipació  i  el  desenvolupament
personal  dels  joves,  així  com a  promoure’n i  fomentar-ne la  integració  i  la
participació en la vida política, econòmica, social i cultural.

2. El Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la
Joventut (BOIB núm. 51, de 6 d’abril), modificat pel Decret 77/2008, de 4 de
juliol (BOIB núm. 96, de 10 de juliol); pel Decret 123/2010, de 17 de desembre
(BOIB núm. 190, de 30 de desembre), i pel Decret 23/2018, de 6 de juliol (BOIB
núm. 84, de 7 de juliol), estableix com a objecte d’aquest Institut  coordinar i
executar la política autonòmica en matèria de joventut i lleure, i dur a terme
totes les activitats que siguin necessàries i convenients per complir aquesta
finalitat institucional.

3. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB
núm.  88,  de  3  de  juliol),  determina  la  composició  del  Govern  i  estableix
l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A
més, el Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta 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,
assigna  les  competències  en  matèria  de  joventut  a  la  Direcció  General
d’Infància, Joventut i Famílies, adscrita a la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
Per tant, són competències d’aquesta Direcció General l’aplicació de mesures
de justícia juvenil, la prevenció del delicte juvenil, l’ordenació de la protecció de
menors, la promoció i la informació de les activitats juvenils, els programes de
mobilitat  juvenil,  la  participació  i  les  associacions juvenils,  les  polítiques de
promoció i suport de les famílies i unitats de convivència, i la protecció de les
famílies.

4. El  Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 84, de 7 de juliol),
regula el Carnet Jove Europeu de les Illes Balears en el títol V.
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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 que correspon establir
o  gestionar  a  l’Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  o  a  les  entitats
públiques  que  en  depenen.  Té  la  consideració  de  subvenció  qualsevol
disposició gratuïta de fons públics i,  en general,  de qualsevol recurs públic
avaluable  econòmicament  que  dugui  a  terme l’Administració  a  favor  d’una
persona física o jurídica, pública o privada, i que es destini a dur a terme una
activitat d’utilitat pública o d’interès social, o a aconseguir una finalitat pública.

6.  L’Ordre  de la  consellera  d’Afers  Socials  i  Esports  de  5  de  març  de 2021
estableix  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  en  matèria  de  serveis
socials i de joventut (BOIB núm. 34, d’11 de març).

7. El Decret 51/2019, de 5 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels
alts  càrrecs  i  directors  generals  de  les  conselleries  de  l’Administració  de la
Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears  (BOIB  núm.  91,  de  6  de  juliol),
nomena la  senyora  Marta  Carrió  Palou com a  directora  general  d’Infància,
Joventut i Famílies. Per tant, d’acord amb el Decret 32/2006, és la presidenta de
l’Institut Balear de la Joventut.

8. La Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut de 15 de juliol
de 2019 disposa el nomenament del senyor Sebastià Lliteres Lliteres com a
director de l’Institut Balear de la Joventut.

9. Mitjançant la Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut de 15
de febrer de 2018 es deleguen determinades competències en el director de
l’Institut Balear de la Joventut, entre les quals s’hi deleguen les competències
en matèria de subvencions (BOIB núm. 23, de 20 de febrer).

10. L’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 aprova el Pla
Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), com a instrument
de  racionalització  de  la  despesa  pública  en  matèria  de  subvencions,  que
preveu les línies de subvencions de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any
2022.
 

Per tot això, dict la següent
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Resolució

1. Concedir els premis i ajudes als projectes d’autoocupació que han obtingut
una valoració més alta segons els aspectes específics de valoració establerts a
les  bases  de  la  convocatòria  dels  Premis  i  Ajudes  per  a  projectes
d’Autoocupació Carnet Jove 2022:

— Un primer premi, dotat amb un import de 3.000 € i una ajuda de 6.000 €
per a la posada en marxa, al projecte Plaved Tech, S.L de Carles Brunet Medina
que ha obtingut una puntuació de 94,67 punts.

— Un segon premi, dotat amb un import de 2.000 € i una ajuda de 4.000 €
per a la posada en marxa, al projecte Cardona Ingeniería de Carmen Cardona
Aranda que ha obtingut una puntuació de 91,33 punts.

— Un segon premi ,dotat amb un import de 2.000 € i una ajuda de 4.000 €
per a la posada en marxa, al projecte  Consultoría Artística de  Adriana Ruíz
García que ha obtingut una puntuació de 81,00 punts.  

— Un tercer premi, dotat amb un import de 1.000 € i una ajuda de 3.000 €
per a la posada en marxa, al projecte Aresta de Blanca Pieras Cerdó que ha
obtingut una puntuació de 75,00 punts.

— Un tercer premi, dotat amb un import de 1.000 € i una ajuda de 3.000 €
per a la posada en marxa, al projecte  COMMAN MARKETING de Iris Ametller
Montserrat i Gemma Vinent Pons  que ha obtingut una puntuació de 74,67
punts.

— Un tercer premi,dotat amb un import de 1.000 € i una ajuda de 3.000 € per
a la posada en marxa, al projecte Tramuntana Records de Álvaro Benítez Vaz
que ha obtingut una puntuació de 72,00 punts.

2.  Publicar  aquesta  proposta  de  resolució  al  web
http://carnetjoveillesbalears.org i  a  la  Seu  Electrònica  de  la  CAIB,
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones
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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 director de l’Institut 
Balear de la Joventut en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
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.

També es pot  interposar  un recurs  contenciós administratiu  davant  la  Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 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.

El director de l’Institut Balear de la Joventut 
Per delegació (Resolució de 15 de febrer, BOIB núm. 23, de 20 de febrer de 2018)
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