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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

4063

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 21 de maig de 2020 per la qual es
modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018

Fets
1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març) es va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020.
2. El caràcter estimatiu de les quanties que es preveuen al Pla Estratègic i el temps transcorregut des que es varen aprovar, fa necessari
ajustar les previsions contingudes a l'annex, pel que fa a la modificació de diverses línies de subvencions gestionades per la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments Artístics de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, concretament es modifica la línia 3,
Foment de la formació professional de l'objectiu VI, Accés a l'ensenyament i a la cultura.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/94/1058912

Els programes de qualificació inicial constitueixen una oferta formativa adreçada a joves que no hagin obtingut el títol de graduat en
educació secundària, ni tenguin cap títol equivalent ni de nivell acadèmic superior a aquest títol, que no disposin de les competències
bàsiques necessàries per accedir al mercat laboral, per la qual cosa, per tal de poder convocar ajuts econòmics per desenvolupar els
programes de qualificació inicial, durant el curs 2020-2021 es fa necessari modificar el pla estratègic de subvencions per tal de continuar
amb la línia de col·laboració de corporacions locals, d'organitzacions no governamentals, mancomunitats de municipis, associacions
professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social amb experiència i/o amb mitjans específics per a l'atenció a
aquests col·lectius.
3. En l'apartat 3 de l'Acord de Consell de Govern esmentat es delega l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex al Pla Estratègic de
Subvencions en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Correspon, per tant, a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors l'aprovació i/o modificació de l'annex al Pla
Estratègic de Subvencions.
Fonaments de dret
1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix
l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears, mitjançant el qual es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la modificació de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 20182020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, en el sentit següent:
Allà on diu:
OBJECTIU VI
ACCÉS A L'ENSENYAMENT I A LA CULTURA
VI.3 Foment de la formació professional
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VI.3.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional del sistema educatiu, que poden dur a terme corporacions
locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i
entitats d'economia social
Objectius i efectes: fomentar la inserció professional, el retorn al sistema educatiu i la formació permanent, la inclusió en el mercat laboral
de persones en risc d'exclusió, la reducció de l'abandonament escolar i l'increment de l'accés a estudis postobligatoris
Cost: 1.897.500 € (2018: 948.750 €; 2019: 948.750 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: augment de la població activa i potenciació de la formació professional de futures persones treballadores.
Ha de dir:
VI.3.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional del sistema educatiu, que poden dur a terme corporacions
locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i
entitats d'economia social

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/94/1058912

Objectius i efectes: fomentar la inserció professional, el retorn al sistema educatiu i la formació permanent, la inclusió en el mercat laboral
de persones en risc d'exclusió, la reducció de l'abandonament escolar i l'increment de l'accés a estudis postobligatoris
Cost: 1.897.500 € (2020: 948.750 €; 2021: 948.750 €)
Convocatòria: pluriennal (2020-2021)
Incidència sobre el mercat: augment de la població activa i potenciació de la formació professional de futures persones treballadores.
2. Disposar que aquesta Resolució desplegui els seus efectes des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de maig de 2020
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
Rosario Sánchez Grau
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