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

249259

Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix
l’obligació i es proposa el 4rt pagament de beques de la convocatòria informativa dirigida a persones
treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d’atur que siguin alumnes d’especialitats
formatives de formació professional per a l’ocupació subvencionades pel SOIB, per al període
2019-2020

Fets
1. Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77, d'11 de
juny), es va aprovar la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones
víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període
2019-2020.
2. En data 14 de maig de 2021, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB va dictar Resolució per la qual es va
autoritzar i disposar la despesa, es va reconèixer l'obligació i proposar el 4rt pagament de beques de la convocatòria informativa dirigida a
persones treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que fossin alumnes d'especialitats formatives de formació
professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB, per al període 2019-2020.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/81/1091462

3. Des del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 hem detectat una errada a l'Antecedent 9, al Fonament de dret 10 i a l'apartat
«Resolució» de l'esmentada resolució.
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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”.
2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix
que “la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o
la disposició.”
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar la resolució de data 14 de maig de 2021 en els termes següents:
A l'Antecedent 9 on diu:
«9. Hi ha crèdit adequat i suficient en les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 20020 dels pressuposts de la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, i 76101322D114800000 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a
l'any 2020»
Ha de dir:
«9. Hi ha crèdit adequat i suficient en les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, i 76101322D114800000 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a
l'any 2021»
Al Fonament de Dret 10 on diu:
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«D'acord amb el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel
qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost), el SOIB està adscrit Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball»
Ha de dir:
«D'acord amb el Decret 11/2021, de 5 de febrer, de la presidenta de las Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost), el SOIB
està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme y Treball»
A l'apartat «Resolució» on diu:
«2. Autoritzar i disposar la despesa de 211.323 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec
a les partides pressupostàries següents:
130.819 € amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 20020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d'Ocupació i
Assumptes laborals per a l'exercici 2021.
80.504 € amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'exercici 2021.
3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per un import global de 211.323 € a favor de les persones beneficiàries que consten en
l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 20020 dels pressuposts de la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals per a l'any 2021, i 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per a l'any 2021. »
Ha de dir:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/81/1091462

« 2. Autoritzar i disposar la despesa de 211.323 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb
càrrec a les partides pressupostàries següents:
130.819 € amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d'Ocupació i
Assumptes laborals per a l'exercici 2021
80.504 € amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'exercici 2021.
3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per un import global de 211.323 € a favor de les persones beneficiàries que consten en
l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals per a l'any 2021, i 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per a l'any 2021.»
2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació 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 i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb
l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 28 de maig de 2021
El director general de Model Econòmic i Ocupació
Llorenç Pou Garcias
Per delegació de competències del president del SOIB
(Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)
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