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

3492 Resolució de 24 d'abril de 2020, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s'estableixen nous terminis d’execució dels
programes de formació dual i formació amb compromís de contractació després de la suspensió de les
accions formatives a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19

Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, l'Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel
qual s'aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi COVID-19, en l'annex 1, apartat VI.2 estableix ladel 
suspensió fins a una altra ordre de les accions formatives en modalitat presencial, gestionades, finançades i autoritzades pel SOIB. Aquesta
suspensió es va comunicar per correu electrònic a totes les entitats inscrites amb centres acreditats al Registre de formació mitjançant notes
informatives amb data 13 i 17 de març de 2020, respectivament.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada COVID-pel 
19, BOE número 67, de 14/03/2020, en l'article 9, estableix mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació:

1. Se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament que preveu l'article 3 de
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclòs l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de
formació impartides en altres centres públics o privats.

2. Durant el període de suspensió s'han de mantenir les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que
resulti possible.

En aquest sentit, l'article 5 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis,
concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic
i social del COVID-19 (BOIB núm. 40 de 21 de març de 2020) estableix que:

L'òrgan concedent de la subvenció podrà acordar, motivadament, mesures d'ordenació i instrucció necessàries per evitar que la situació
OVID-19 provoqui perjudicis greus en els interessos i drets de la persona beneficiària, derivats de la impossibilitat de complir elcreada pel C

termini per a l'execució del projecte subvencionat, o d'executar-ho totalment, de tal manera que aquestes situacions no es considerin com a
incompliment, a l'efecte de reintegrament o pèrdua del dret a la subvenció. Igualment, podrà acordar no suspendre terminis quan la persona
interessada en mostri la conformitat. Aquestes excepcions hauran d'acordar-se de manera casuística i sempre motivadament i ponderar els
interessos en joc i l'interès públic.

D'altra banda, l'article 54 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19 preveu que:

En els procediments de concessió de subvencions, les ordres i resolucions de convocatòria i concessió de subvencions i ajudes públiques
previstes en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que ja haguessin estat atorgades en el moment de
l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 es podran modificar per ampliar els terminis d'execució de l'activitat subvencionada i, si escau,
de justificació i comprovació d'aquesta execució, encara que no s'hagués previst en les bases reguladores.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Objecte

Modificar els terminis d'execució i justificació atorgats per les resolucions de concessió corresponents a les convocatòries de subvencions
que tenen per objecte finançar programes de formació dual i de compromís de contractació. Per als programes que no s'hagin iniciat en el
moment de la publicació en el BOIB d'aquesta resolució, el termini per iniciar-los és des l'endemà de publicar-se en el BOIB fins al 15 de
novembre de 2020.
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Segon. Àmbit d'aplicació

Aquesta resolució s'ha d'aplicar a tots els programes de formació en alternança i amb compromís de contractació finançats mitjançant les
resolucions següents:

- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 23 de juliol de 2019 per la qual s'aprova la
convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics per concedir subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim
d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2020-2021.
- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 19 d'agost de 2019, per la qual s'aprova la
convocatòria de subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2019 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació finançada
amb fons de Conferència Sectorial.
- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 19 de d'agost de 2019, per la qual s'aprova
la convocatòria SOIB Dual Vulnerables per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar
l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social, basada en un
règim d'alternança amb l'ocupació en una empresa i l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per
a l'ocupació, per al període 2020-2023.
- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i president del SOIB, de 24 d'agost de 2018 per la qual s'aprova la
convocatòria de subvencions per a 2018 Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació.  

Tercer. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia que se signi i es publicarà a efectes informatius en el  iButlletí Oficial de les Illes Balears
en la pàgina web del SOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà
d'haver-se publicat en el , d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, deButlletí Oficial de les Illes Balears
règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

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 de publicar-se en el  d'acord amb el que estableix l'article 46 de la LleiButlletí Oficial de les Illes Balears,
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 24 d'abril de 2020

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