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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

7613

Extracte de la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’
Ocupació de les Illes Balears, de 17 d’agost de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dona
2020-2021

BDNS (Identif.): 520432
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index).
Primer. Ens i entitats beneficiàries
Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les entitats relacionades a continuació que tinguin la intenció de
contractar dones víctimes de violència masclista en el marc d'aquesta convocatòria i que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió, així com
competència, per executar el projecte corresponent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/144/1065852

a) Ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats), i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades
b) Entitats sense ànim de lucre
c) Entitats que conformen el sector públic instrumental de la CAIB, excepte els consorcis i els organismes autònoms
d) Associacions empresarials i sindicals
Segon. Objecte
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 la contractació de dones víctimes
de violència masclista que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat anterior, en l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Tercer. Bases reguladores
Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24
d'octubre).
Quart. Crèdit
El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 2.000.000 €, amb la distribució següent:
Any 2020: 1.900.000 € dels quals
- 1.350.000 € imputable al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 20090, dels pressuposts generals de
la CAIB per a l'any 2020, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient (fons provinents de la Conferència Sectorial d'Igualtat- Pacte
d'Estat contra la violència de gènere)
- 550.000 € imputable al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 20021, dels pressuposts generals de
la CAIB per a l'any 2020, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient (fons provinents de la Conferència Sectorial d'Ocupació i
Assumptes Laborals)
Any 2021: 100.000 €, imputable al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 21021, dels pressuposts
generals de la CAIB per a l'any 2021, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient (fons provinents de la Conferència Sectorial
d'Ocupació i Assumptes Laborals)
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Cinquè. Import
La quantia de la subvenció que rebran les entitats beneficiàries s'ha de destinar a sufragar les despeses salarials de les persones que s'han de
contractar en el projecte, així com les despeses per dur a terme accions complementàries si el projecte les inclou.
La quantia de la subvenció s'ha de determinar en funció de l'import que sol·liciti l'entitat, d'acord amb el seu pressupost, amb l'estructura de
costs i amb els límits que fixa la convocatòria.
Les despeses que no cobreix la subvenció han d'anar a càrrec de l'entitat beneficiària.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds de subvenció romandrà obert des de l'endemà que aquesta Resolució i l'extracte es publiquin en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 30 de setembre de 2021, o fins exhaurir el crèdit (en cas que sigui anterior a aquesta data) i es faci
públic per part del SOIB.
Setè. Altres dades
El projecte ha de descriure les característiques dels llocs de feina així com les tasques que hauran de dur a terme les dones que es contractin
en el marc d'aquest programa de foment de l'ocupació.
El projecte té una durada prevista d'un any respecte de cada una de les dones que es contractin, i els contractes s'han d'ajustar a l'àmbit
temporal del projecte, i es formalitzaran amb una durada prevista d'1 any i a jornada completa.
Les entitats poden programar accions complementàries lligades a les funcions del lloc de feina i encaminades al coneixement d'eines
informàtiques, millora de l'atenció al públic, millora d'idiomes o l'obtenció de carnets professionals lligats a l'ocupació que s'ha de dur a
terme, entre d'altres. Aquestes accions tendran per objectiu millorar l'ocupabilitat i la inserció de la dona una vegada finalitzi el programa.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/144/1065852

Palma, 17 d'agost de 2020
La directora del SOIB
Pilar Ortiz Vilar
Per suplència del president del SOIB
(BOIB núm. 104, de 30/07/2019)
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