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

7801

Correcció d’errors de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB,
de 4 de juliol de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a 2017 PROGRAMA
SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, finançada amb fons de la LXIV Conferència Sectorial
d’Ocupació i Assumptes Laborals ( SOIB Programes Mixts per a majors de 30 anys) (BOIB núm. 83,
de 8 de juliol)

Antecedents
Mitjançant Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juliol de 2017, publicada al BOIB núm. 83 de
8 de juliol, es va aprovar la convocatòria de subvencions per a 2017 PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, finançada amb fons
de la LXIV Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals ( SOIB Programes Mixts per a majors de 30 anys).
S’ha advertit un error en la publicació en el BOIB de la resolució abans esmentada, en les versions catalana i castellana. Concretament en
l’apartat 14.1 de l’Annex 1 de Convocatòria.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/86/984525

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “les administracions públiques podran,
així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes”
L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que
la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions
administratives correspon a l’òrgan que ha dictat l’acte o la disposició.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Rectificar l’error observat en l’apartat 14.1 de Termini d’execució de les accions, de l’Annex 1 de Convocatòria:
On diu:
1. La durada dels projectes és de 6, 9 o 12 mesos, segons estableix el punt 5.B. Requisits específics dels projectes de l’annex I
d’aquesta resolució, i els contractes dels alumnes-treballadors objecte de subvenció han de tenir una durada de 6, 9 o 12 mesos (segons
durada del projecte aprovat) a jornada completa. La data d’inici dels projectes estarà compresa entre el 16 i el 31 de gener de 2018 i
finalitzarà 6, 9 o 12 mesos després (segons durada del projecte aprovat), aquest ha de ser el període d’elegibilitat pel que fa a les
despeses subvencionables per al concepte 2 «Cost alumnes-treballadors del projecte».
Ha de dir:
1. La durada dels projectes és de 6, 9 o 12 mesos, segons estableix el punt 5.B. Requisits específics dels projectes de l’annex I
d’aquesta resolució, i els contractes dels alumnes-treballadors objecte de subvenció han de tenir una durada de 6, 9 o 12 mesos (segons
durada del projecte aprovat) a jornada completa. La data d’inici dels projectes estarà compresa entre l’1 i el 15 de febrer de 2018 i
finalitzarà 6, 9 o 12 mesos després (segons durada del projecte aprovat), aquest ha de ser el període d’elegibilitat pel que fa a les
despeses subvencionables per al concepte 2 «Cost alumnes-treballadors del projecte».
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 10 de juliol de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Iago Negueruela Vázquez
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