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

8337

Correcció d’errors de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 28 d’agost de 2020, per la qual s’aprova, pel
procediment d’urgència, la convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020, la qual
es preveu que es cofinanci amb fons de l’FSE en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació
Juvenil i Regional 2014-2020, amb fons provinents de l’Estat a través de Conferència Sectorial d’
Ocupació i Assumptes Laborals i amb fons per afavorir el turisme sostenible a través de la Comissió
d’Impuls del Turisme Sostenible (ITS)

Antecedents
Mitjançant Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 28
d'agost de 2020, publicada al BOIB núm. 152 de 3 de setembre de 2020, es va aprovar pel procediment d'urgència, la convocatòria
extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020, la qual es preveu que es cofinanci amb fons de l'FSE en el marc dels Programes
Operatius d'Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, amb fons provinents de l'Estat a través de Conferència Sectorial d'Ocupació i
Assumptes Laborals i amb fons per afavorir el turisme sostenible a través de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/158/1067293

S'han advertit uns errors en la publicació en el BOIB de la resolució abans esmentada. Concretament en el paràgraf catorzè dels fets respecte
al col·lectiu a qui està dirigida la Línia 2 i en l'Annex 2 respecte al crèdit assignat a l'Illa d'Eivissa, per a cada una de les línies, als municipis
de Sant Joan de Labritja i de Sant Josep de Sa Talaia.
La distribució del crèdit destinat a cada una de les línies, d'acord amb l'apartat 3 de l'annex I de la convocatòria s'ha distribuït territorialment
entre tots els municipis de la CAIB i a cada illa en funció del col·lectiu i l'àmbit territorial, segons les dades que proporciona l'Observatori
del Treball de les Illes Balears (OTIB) i aquesta distribució està reflectida a l'annex 2 de la convocatòria. I segons les dades proporcionades
per l'Observatori de Treball s'ha assignat, per error, a l'Ajuntament de Sant Joan de Llabritja el crèdit i els percentatges que corresponen a
l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i viceversa, per la qual cosa, s'ha produït una errada material en la transcripció dels imports assignats
i percentatges sobre el total a aquestes dues localitats.
El termini de presentació de sol·licituds encara està obert i no es perjudiquen drets dels possibles interessats.
Fonaments de dret
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 el paràgraf catorzè dels fets:
On diu:
El programa s'estructura en funció de les peculiaritats del col·lectiu que s'ha d'atendre i de les fons de finançament, en tres línies d'ajuda:
Línia 1. Dirigida a joves desocupats menors de 30 anys
Línia 2. Dirigida a joves desocupats de 30 anys o més, aturats de llarga durada
Línia 3. Dirigida a la resta de desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d'aturat de llarga durada
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Ha de dir:
El programa s'estructura en funció de les peculiaritats del col·lectiu que s'ha d'atendre i de les fons de finançament, en tres línies d'ajuda:
Línia 1. Dirigida a joves desocupats menors de 30 anys
Línia 2. Dirigida a desocupats de 30 anys o més, aturats de llarga durada
Línia 3. Dirigida a la resta de desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d'aturat de llarga durada
2. Rectificar l'error observat en l'Annex 2 respecte al crèdit assignat a l'Illa d'Eivissa:
On diu:
ANNEX 2
Assignació àmbit territorial municipi
Línia 1 – menors 30 anys

Línia 2 – majors 30 anys, atur llarga durada

Línia 3 – majors 30 anys, atur curta durada

Municipi
% sobre total

Assignació

% sobre total

Sant Joan de Labritja

1,87

110.832,29 €

1,20

Assignació
91.732,78 €

% sobre total
2,42

Assignació
289.356,42 €

Sant Josep de sa Talaia

0,27

16.023,58 €

0,22

16.839,00 €

0,46

54.982,02 €

Ha de dir:
ANEXO 2
Assignació àmbit territorial municipi
Línia 1 – menors 30 anys

Línia 2 – majors 30 anys, atur llarga durada

Línia 3 – majors 30 anys, atur curta durada

Municipio

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/158/1067293

% sobre total

Assignació

% sobre total

Assignació

% sobre total

Assignació

Sant Joan de Labritja

0,27

16.023,58 €

0,22

16.839,00 €

0,46

54.982,02 €

Sant Josep de sa Talaia

1,87

110.832,29 €

1,20

91.732,78 €

2,42

289.356,42 €

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 10 de setembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Iago Negueruela Vázquez

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

