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

37900

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual
s’informa de l’exhauriment del crèdit disponible a la convocatòria de subvencions SOIB Dona
2020-2021

Fets
1. Mitjançant la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 17 d'agost de 2020 es va aprovar la
convocatòria de subvencions SOIB Dona 2020-2021, publicada en el BOIB núm. 144 de 20 d'agost de 2020, amb l'objectiu de 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 locals, entitats sense ànim de
lucre, entitats del sector públic instrumental de la CAIB i associacions empresarials i sindicals.
2. Aquest programa es va dotar amb un pressupost de 2 milions d'euros dels quals 1.900.000 € es destinaven a l'anualitat 2020 i 100.000 € a
l'anualitat 2021.
3. Del crèdit destinat a l'anualitat 2021 (100.000 €) ja s'han tramitat subvencions per un import de 94.836,03 € per la qual cosa roman un
crèdit disponible de 5.163,97 €, insuficient per poder fer front a cap altra de les sol·licituds presentades.
4. Per aquest motiu, és convenient informar els interessats que s'ha exhaurit el crèdit i, en conseqüència, donar per finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/34/1082298

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de
desembre). Concretament, l'article 17.3 disposa que:
Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de
noves ajudes mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de
subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24
d'octubre).
4. Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 17 d'agost de 2020 (BOIB núm. 144, de 20
d'agost), per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2020-2021. Concretament, l'apartat vuitè, punt tercer de l'annex I
estableix que:
El termini per presentar les sol·licituds de subvenció romandrà obert des de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució i l'extracte 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.
5. Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020) pel qual es confereix la competència per concedir ajuts i subvencions i per autoritzar
despeses, contreure obligacions i proposar pagaments al president del SOIB.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Informar de l'exhauriment del crèdit disponible a la convocatòria SOIB Dona 2020-2021 (BOIB núm. 144 de 20 d'agost de 2020 ),
l'objecte de la qual és finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats
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d'accions complementàries que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats
locals, entitats sense ànim de lucre, entitats del sector públic instrumental de la CAIB i associacions empresarials i sindicals.
2. Donar per finalitzat el termini per presentar sol·licituds.
3. Comunicar aquesta Resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball 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 disposa 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 que s'hagi 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, 10 de març de 2021

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/34/1082298

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB
Iago Negeruela Vázquez
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