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

9764 Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, per la qual es modifica
l’annex 1 de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 24
d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dual Vulnerables per concedir
subvencions per executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i
la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un
règim d’alternança amb l’ocupació en una empresa i l’activitat formativa rebuda en el marc del
sistema de formació professional per a l’ocupació, per al període 2019-2022

Antecedents

1. En data 1 de  setembre de 2018 es va publicar  en  el BOIB  (número 108)  la Resolució del  conseller  de Treball, Comerç  i  Indústria  i
president del SOIB, de 14 d’agost de 2017, per  la qual  s’aprova  la  convocatòria de  subvencions per  a  l’any 2019-2022 per  finançar un
programa de formació dual per millorar  l’ocupabilitat,  la qualificació i  la  inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc
d’exclusió i que es trobin en situació d’atur.

2. Per una altra part, el segon apartat del punt desè i el tercer del punt catorzè de l’annex 1 de la resolució de convocatòria disposen que els
contractes dels alumnes-treballadors s’han de formalitzar dia 1 de gener de 2019. Es considera que aquesta data és molt justa per formalitzar
tots els contractes, atès que es preveu una gran quantitat de sol·licituds. En conseqüència, es fa necessari, també per raons d’interès general,
modificar aquest extrem de la convocatòria en el sentit que els contractes s’han de formalitzar des de l’1 fins al 26 de gener de 2019. Com a
conseqüència d’aquesta modificació s’ha d’esmenar necessàriament el primer incís del punt setzè lletra  .a)

Fonaments de dret

La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per 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, 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, les competències en matèria de treball
estan atribuïdes a l’actual conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar els punts següents de l’annex 1 de Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 24 d’agost de 
2018, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dual Vulnerables per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per
millorar  l’ocupabilitat,  la qualificació i  la  inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un
règim d’alternança  amb  l’ocupació  en una  empresa  i  l’activitat  formativa  rebuda  en  el marc del  sistema de  formació professional  per  a
l’ocupació, per al període 2019-2022 (BOIB núm. 108, de 01 de setembre de 2018):

- Segon apartat del punt onzè que queda redactat de la manera següent:

Els contractes dels alumnes-treballadors objecte de subvenció s’han de formalitzar des de l’1 fins al 26 de gener de 2019, amb una
durada màxima de tres anys, i, per tant, amb data màxima de finalització dia 26 de gener de 2022. Així, es considera aquest període
d'elegibilitat pel que fa a les despeses subvencionables.

- Tercer apartat del punt quinzè  que queda redactat de la manera següent:

Un cop concedida la subvenció l’entitat ha de formalitzar els contractes des de l’1 fins al 26 de gener de 2019.

- Primer incís del punt dissetè lletra a) que queda redactat de la manera següent:
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Un 60 % de l’import concedit corresponent al cost total del primer any d’execució del projecte dins el primer trimestre de 2019 en
concepte de bestreta, prèvia presentació per part de l’entitat beneficiària d’una còpia de formalització dels contractes com a data
màxima dia 26 de gener de 2019 juntament, si s’escau, amb la resta de documentació assenyalada a l’apartat 14.3. D’acord amb
l’article 25.3 b del Decret 75/2004 esmentat, s’eximeix les persones beneficiàries de presentar-ne garantia.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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 en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat en el  , d’acordButlletí Oficial de les Illes Balears
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 l’article 124 de la Llei 39/2105, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236,
de 2 d’octubre).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de publicar-se en el  , d’acord amb el que estableix l’article 46 de la LleiButlletí Oficial de les Illes Balears
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

   

Palma, 19 de setembre de 2018

El conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
Iago Negueruela i Vàzquez
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