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

2244

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, de 12 de març de 2019, per la qual es publiquen els nous imports màxims mensuals per a les
entitats del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació a la
convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears és un organisme autònom creat per la Llei 7/2000, de 15 de juny, que d’acord amb els estatuts
aprovats pel Decret 37/2015, de 22 de maig, té com a funcions gestionar les polítiques actives d’ocupació; gestionar el conjunt de programes
i mesures d’orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l’ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d’accés
a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d’altri; l’adaptació de la formació i requalificació per
a l’ocupació dels treballadors, així com altres accions destinades a fomentar l’esperit empresarial, l’economia social i a millorar les
condicions dels treballadors.
En l’exercici d’aquestes funcions, el conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, per resolució de 22 de març de 2018, va
aprovar la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019, publicada al BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018, destinades a finançar
projectes d’inserció laboral per contractar dones víctimes de violència masclista.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/35/1029341

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització
empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d’accions complementàries, que es derivin de contractar dones víctimes de
violència masclista, que siguin contractades en el marc d’aquesta convocatòria.
El punt dotzè de la convocatòria estableix que la quantia de la subvenció s’ha de destinar a sufragar les despeses salarials de la persona que
es contracti en el projecte, així com les despeses per executar accions complementàries i que es determinen en funció de l’import que
sol·liciti l’entitat i fixa uns imports màxims mensuals per a cada grup professional.
Pel que fa a les entitats beneficiàries que formin part del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquests
imports màxims es varen fixar en aplicació del que estableix la Disposició Addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, i per les quanties següents:
Grup

Cost laboral mensual
Mallorca

Cost laboral mensual
resta d’Illes

A

2.243,30

2.435,78

B

2.179,90

2.192,38

C

1.926,47

1.938,94

D

1.646,41

1.658,89

E

1.377,31

1.389,78

El mateix punt dotzè de la convocatòria preveu que aquests imports màxims mensuals es poden incrementar d’acord amb l’increment per l’
any en curs que es prevegi en el conveni col·lectiu o a les respectives lleis de pressupostos de l’Estat o CAIB, si l’increment s’ha aprovat
abans de concedir la subvenció.
D’acord amb aquesta previsió, s’actualitzen aquests imports màxims mensuals pel que fa a les entitats beneficiàries que formin part del
Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el quadre següent:
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Grup

Cost laboral mensual
Mallorca

Cost laboral mensual
resta d’Illes

A

2.672,99

2.686,17

B

2.397,22

2.410,40

C

2.118,77

2.131,95

D

1.812,17

1.825,35

E

1.517,12

1.530,30

Per tot això, en l’exercici de les competències atribuïdes pel Decret 37/2015, de 22 de maig, d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ
1. Actualitzar els imports màxims mensuals susceptibles de ser subvencionats a les entitats beneficiàries que formin part del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a què referència el punt dotzè de la convocatòria de subvencions SOIB Dona
2018-2019 publicada al BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018, els quals es fixen en els imports recollits al quadre següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/35/1029341

Grup

Cost laboral mensual
Mallorca

Cost laboral mensual
resta d’Illes

A

2.672,99

2.686,17

B

2.397,22

2.410,40

C

2.118,77

2.131,95

D

1.812,17

1.825,35

E

1.517,12

1.530,30

2. Aquesta resolució comença a produir efectes l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i serà d’aplicació a les
sol·licituds que estiguin pendent de resoldre.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de
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 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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 d’haver-se publicat 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, 12 de març de 2019
El conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Iago Negueruela Vázquez
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