Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es
modifica l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de
juliol de 2020 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria
extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i
consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms
afectats directament per la COVID-19

Antecedents
1. L’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020
per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte
d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la
COVID-19 (BOIB Núm. 122, 11 de juliol de 2020).
2. L’article 3 de l’Ordre esmentada disposa que el crèdit inicialment assignat a
aquesta convocatòria és de 8.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 12801 G/413G01/47000/00 20021 del pressupost vigent de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest crèdit és ampliable tal com
estableix l'apartat 2 d'aquest mateix article. La convocatòria es finança amb fons
provinents de la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals.
3. L’apartat 2 del mateix article estableix que fins al proper 31 de juliol de 2020, el
Govern de les Illes Balears podrà subscriure convenis amb els consells insulars i
ajuntaments de les Illes Balears, per tal d'incrementar el crèdit inicial assignat a la
convocatòria. També preveu que l’efectivitat d’aquestes quanties addicionals
quedarà condicionada a la tramitació i aprovació d’una resolució del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprovi l’aplicació a la convocatòria
que conté aquesta Ordre de l’increment del crèdit assignat a la despesa, amb la
fiscalització corresponent de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

https://vd.caib.es/1629197153668-327628683-2541372154554618160

per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts

4. La Comunitat Autònoma ha rebut ingressos per un import de 215.000,00 d’euros,
provinents dels convenis signats amb els consells insulars i ajuntaments de les Illes
Balears en les dates i pels imports que es detallen a continuació per tal
d’incrementar el crèdit inicial de la Convocatòria:
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Aportació entitat local
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Sant Josep

Data signatura
conveni
28/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
31/07/2020

Data d'inImport (euros)
grés
25/03/2021
15.000,00
30/03/2021
150.000,00
23/04/2021
10.000,00
18/05/2021
40.000,00

Total

215.000,00

5. A l’any 2020 es va quedar en fase AD l’expedient AUT 6580/2020, amb número
de CONCE 2020/17566, per l’any 2021 s’havia de tramitar un expedient SSADO.
L’import concedit era de 2.000 euros, 1497,00 euros per imputar a la partida pressupostaria 12801 G/413G01/47000/00 20021, i 503,00 euros per imputar a la
partida pressupostaria 12801 G/413G01/47000/00 20121.

error entre el NIF del demandat i les dades del sol·licitant, ha quedat sense pagar
503,00 euros que s’havien d’imputar a la partida pressupostaria

12801 G/

413G01/47000/00 20121.
Atès l’anterior es pot incloure 503,00 euros a la partida pressupostaria 12801 G/
413G01/47000/00 20121.
Exp. AUT 6580/2020
CONCE 2020/17566

503,00 €

12801 G/413G01/47000/00 20121

6. Una vegada rebuts els ingressos detallats als punt anterior, s'ha generat el crèdit de 215.503,00 euros en la partida pressupostaria 12801 G/413G01/47000/00
20121 del pressupost vigent de la Direcció General Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per tal d’incrementar el crèdit inicial de la
Convocatòria, per la qual cosa s’ha de tramitar l’expedient de despesa corresponen i ampliar el crèdit consignat per

aquestes ajudes en la quantitat de

215.503,00 euros, rebuts en aplicació dels convenis signats amb els consells insulars i els ajuntaments.
Fonaments de dret

https://vd.caib.es/1629197153668-327628683-2541372154554618160

Donat que aquesta concessió de subvenció va estar revocada ja que hi havia un

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament
(Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).
2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de subvencions (BOIB número 196, de 31 de desembre).
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3. L’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020
per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts
per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte
d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la
COVID-19.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de
juliol de 2020 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria
extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i
consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats
directament per la COVID-19.
2. Aprovar l’aplicació a la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar
l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones
físiques autònoms afectats directament per la COVID, la quantitat de 215.503,00
consells insulars i ajuntaments següents:

Aportació entitat local
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Sant Josep
Expt. AUT 6580/2020
Total

Data signatura
conveni
28/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
31/07/2020
CONCE 2020/17566

Data d'inImport (euros)
grés
25/03/2021
15.000,00
30/03/2021
150.000,00
23/04/2021
10.000,00
18/05/2021
40.000,00
503,00
215.503,00

3. Ampliar l’import de la Convocatòria en 215.503,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 12801 G/413G01/47000/00 20121 del pressupost vigent, derivat de
les aportacions rebudes del Ajuntament de Porreres, Ajuntament de Manacor,
Ajuntament de Santanyí, i de l’Ajuntament de Sant Josep, i de l’expediente AUT
6580/2020, amb número de CONCE 2020/17566.
4. Publicar aquesta Resolució en la web de la Direcció General de Promoció
Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

https://vd.caib.es/1629197153668-327628683-2541372154554618160

euros derivats dels ingressos rebuts amb motiu dels convenis signats amb els

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant el conseller Model Econòmic, Turisme i Treball
en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat en el Butlletí

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1629197153668-327628683-2541372154554618160
CSV: 1629197153668-327628683-2541372154554618160

Pàgina 3/5

Oficial de les Illes Balears,d'acord 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, en data de la signatura electrònica
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

https://vd.caib.es/1629197153668-327628683-2541372154554618160

Iago Negueruela Vázquez
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DOCUMENT ELECTRÒNIC
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
1629197153668-327628683-2541372154554618160
ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
https://csv.caib.es/hash/1629197153668-327628683-2541372154554618160

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
IAGO NEGUERUELA VAZQUEZ
CONSELLER DE MODEL ECÒNOMIC TURISME I TREBALL
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE MODEL ECÒNOMIC
TURISME I TREBALL
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 23-ago-2021 08:58:19 AM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Resolució_Modificació_Convocatòria_Autònoms.pdf
Data captura: 23-ago-2021 08:59:00 AM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 5
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