Modificació del Protocol del Departament d’Orientació i Intermediació per
gestionar el procés de selecció de la convocatòria SOIB Reactiva 2020

En data 23 de febrer de 2021 es va publicar al BOIB núm. 26 la Resolució del conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, de 22 de febrer de 2021, per la qual es modifica la convocatòria extraordinària
de subvencions SOIB Reactiva 2020, aprovada pel procediment d’urgència, mitjançant
la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de
28 d’agost de 2020.
Pel disseny de la convocatòria (3 línies), la urgència en què s'ha hagut d'engegar (tant
per part del SOIB com de les entitats que hi participen) i pel volum de persones a les
quals es vol oferir un contracte de feina que pugui suposar un alleujament a la difícil
situació econòmica i de mercat de treball en què ens trobam, es fa necessari modificar
la convocatòria per fer uns ajusts per facilitar-ne la gestió i que, en cap cas, no afecten
la concurrència ni l'import de les subvencions concedides a les entitats beneficiàries.
Per facilitar que es pugui complir l'objectiu de la convocatòria, que és contractar el
màxim de persones aturades possibles, es fa necessari permetre que les entitats que
no han pogut cobrir tots els llocs prevists en el primer torn de contractacions els
puguin afegir al segon torn i, per tant, s'ha de permetre un segon torn a la línia 1,
liminar les restriccions de percentatges de contractacions (50 % mínim al primer torn)
per a la línia 3 i ampliar els terminis per seleccionar i contractar, i per executar els
projectes.
Així doncs, els ajusts que s'han de dur a terme es concreten a:




Permetre un segon torn de contractacions a la línia 1 (no previst inicialment)
perquè les entitats que no hagin pogut cobrir tots els llocs al primer torn,
puguin intentar cobrir-los en un segon torn, tot mantenint l'obligació per part de
les entitats de fer una justificació parcial, tant per al primer torn de
contractacions, com per al segon torn, tal com estableix el punt 17. 2 de la
convocatòria.
Ampliar en un mes el termini per iniciar el segon torn de contractacions a les
tres línies i fixar la data màxima per contractar dins el segon torn dia 1 de juny
de 2021.
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Allargar a un mes en lloc de 15 dies, el termini que tenen les entitats per
formalitzar totes les contractacions del segon torn, de manera que, entre la
primera i la darrera contractació, no se superi aquest termini d'un mes i es
respecti, en tot cas, la data màxima d'1 de juny de 2021.
En coherència amb l'ampliació del període d'inici de les contractacions del segon
torn, allargar també el termini d'execució dels projectes fins a 30 de setembre
de 2021 i, excepcionalment i només per als supòsits de substitucions fetes en el
segon torn, fins a 15 d'octubre de 2021.
Remoure les restriccions que estableix el punt 5.7 de la convocatòria perquè les
entitats amb llocs concedits i no coberts en el primer torn puguin sol·licitar la
modificació del projecte aprovat, per tal d'afegir-los al segon torn i, si escau,
modificar-ne els perfils, sense que això suposi, en cap cas, un increment de
l'import de la subvenció

Com a conseqüència de la publicació de l’esmentada Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 22
de febrer de 2021, és necessari modificar el punt 4 del Protocol per gestionar el procés
de selecció de la convocatòria SOIB Reactiva 2020, de la manera següent:
«4. Períodes de contractació i durada
El punt 5 de la convocatòria estableix que els contractes de treball s’hauran de
formalitzar amb una durada prevista de 4 mesos a jornada completa.
Els projectes s’han d’executar entre l’1 de novembre de 2020 i el 30 de setembre de
2021.
Les entitats que no hagin pogut cobrir tots els llocs de feina oferts al primer torn,
poden sol·licitar modificar el projecte aprovat per tal d’afegir-los al segon torn i, si
escau, modificar-ne els perfils.
Els torns de contractacions per a qualsevol de les tres línies s’han d’ajustar als terminis
següents:
a) Primer torn.
- Data d'inici dels contractes: de l'1 de novembre al 30 de desembre de 2020.
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- Data de finalització: 4 mesos després d'haver-se iniciat.
- Data màxima de finalització del primer torn: 29 d'abril de 2021, i excepcionalment per
als supòsits de substitucions, el 31 de maig de 2021 és la data màxima de finalització
del contracte de la persona substituta.
b) Segon torn.
- Data d'inici dels contractes: de l'1 de febrer a l'1 de juny de 2021.
- Data de finalització: 4 mesos després d'haver-se iniciat.
- Data màxima finalització del segon torn: 30 de setembre de 2021, i excepcionalment
per als supòsits de substitucions, el 15 d'octubre de 2021 és la data màxima de
finalització del contracte de la persona substituta.
Les entitats hauran de formalitzar totes les contractacions del segon torn amb una
diferència màxima d’1 mes entre la primera i la darrera contractació i sempre dins el
marge que va de l'1 de febrer a l'1 de juny de 2021 (ambdós inclosos).»
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