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

9766

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, per la qual es modifica
l’apartat 13 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 Sectors Estratègics per concedir
subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb
l’ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2019-2020

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 2019-2020 per finançar un
programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics.
2. L’apartat tercer del paràgraf quart de la convocatòria estableix que: “El centre de formació ha d’estar inscrit i/o acreditat en el Registre de
centres i entitats de formació d’àmbit estatal el dia abans de la presentació de la sol·licitud.” I, en canvi, l’apartat tretzè de la mateixa
convocatòria en el primer paràgraf estableix que: “L’entitat de formació ha d’impartir directament l’especialitat formativa per la qual es troba
degudament acreditada en el Registre de centres i entitats de formació d’àmbit estatal. L’empresa o el centre de formació haurà d’estar inscrit
i/o acreditat el dia abans de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” D’aquesta manera, s’estableix una
contradicció clara, la qual és necessària esmenar.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/117/1017479

Fonaments de dret
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, 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 el punt següent 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 Sectors Estratègics per concedir subvencions per executar un programa de formació dual basat en
un règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2019-2020 (BOIB núm. 108, de 01 de setembre de
2018):
El primer paràgraf del punt tretzè queda redactat de la manera següent:
1. L’entitat de formació ha d’impartir directament l’especialitat formativa per la qual es troba degudament acreditada en el Registre de
centres i entitats de formació d’àmbit estatal. L’empresa o el centre de formació haurà d’estar inscrit i/o acreditat el dia abans de la
presentació de la sol·licitud.
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 Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
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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 Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix 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).

Palma, 19 de setembre de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/117/1017479

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