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

13323

Correcció d’errors de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB,
de 14 de desembre de 2018, per la qual s’aprova, com a despesa anticipada, la convocatòria de
subvencions del Programa SOIB Jove- Qualificats Sector Públic/ Ajuntaments 2019, la qual es
preveu que pugui ser cofinançada pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu
d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (BOIB núm. 159, de 20 de
desembre)

Antecedents
Mitjançant Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 14 de desembre de 2018, publicada al BOIB núm.
159 de 20 de desembre, es va aprovar la convocatòria de subvencions per a 2019 Programa SOIB Jove- Qualificats Sector Públic/
Ajuntaments.
S’ha advertit un error en la publicació en el BOIB de la resolució abans esmentada, en la versió castellana. Concretament en l’apartat 2 de
l’Annex 1 de la Convocatòria.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/160/1024584

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 2 de Ens o entitats beneficiaries, de l’Annex 1 de Convocatòria, consistent en l’omissió d’un
parragraf:
On diu:
2. Ens o entitats beneficiaris
Poden sol·licitar els ajuts establerts en aquesta convocatòria les entitats següents:
Línia 1:
a. Els ens de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears següents :
Entitats públiques empresarials
Societats mercantils públiques
Fundacions del sector públic de la CAIB
b. La Universitat de les Illes Balears i les entitats dependents o vinculades.
Línia 2:
No poden beneficiar-se dels ajuts prevists en aquesta convocatòria les entitats a les quals concorrin alguna de les prohibicions que estableix
l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions modificat per la Disposició final setena de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de
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la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 7 d’agost), l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (BOE de 18 de novembre) i a l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOIB
núm. 99, de 4 d’agost).
Ha de dir:
2. Ens o entitats beneficiaris
Poden sol·licitar els ajuts establerts en aquesta convocatòria les entitats següents:
Línia 1:
a. Els ens de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears següents :
Entitats públiques empresarials
Societats mercantils públiques
Fundacions del sector públic de la CAIB
b. La Universitat de les Illes Balears i les entitats dependents o vinculades.
Línia 2:
Ajuntaments que no s’hagin beneficiat d’una subvenció a la línia 1 a la convocatòria SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018
aprovada per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 9 de juliol de 2018 (BOIB núm. 86 de 12 de juliol de 2018).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/160/1024584

No poden beneficiar-se dels ajuts prevists en aquesta convocatòria les entitats a les quals concorrin alguna de les prohibicions que estableix
l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions modificat per la Disposició final setena de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de
la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 7 d’agost), l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (BOE de 18 de novembre) i a l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOIB
núm. 99, de 4 d’agost).
2. El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils des de la publicació d’aquesta correcció d’errors en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 de desembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Iago Negueruela Vázquez
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