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

4064

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 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 pel Servei d'Ocupació
de les Illes Balears, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, concretament es modifica la línia 2, Igualtat d'oportunitats entre
homes i dones de l'objectiu III, lluita contra les desigualtats.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/94/1058914

En data 14 de març, el Govern de l'Estat decreta l'estat d'alarma a través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La irrupció de la pandèmia ha implicat no sols una gran
crisi sanitària sinó també l'adopció de tot un seguit de mesures per a la població amb importants repercussions econòmiques i socials. El
confinament de la població i l'activitat empresarial al mínim, tenen repercussions negatives, entre d'altres, sobre l'ocupació de les dones, a
més aquesta situació de confinament ha suposat un augment del risc de patit violència de gènere per l'obligació de restar a casa amb els seus
agressors.
Tot això fa que, des del SOIB es consideri necessari procedir a la modificació de les anualitats i els fons de finançament de la línia de
subvencions destinada a finançar les despeses derivades del cos salarial de la contractació de les dones víctimes de violència masclista. Pel
que fa al fons passa a ser el 20090, finançant mitjançant els fons rebuts del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, del Ministeri
d'Igualtat; i el 21021, fons que es distribueix territorialment per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.
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:
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Allà on diu:
OBJECTIU III
LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS
III.2 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones
III.2.5
Direcció general o entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 19021,18090 i 19090
Descripció: subvenció destinada a finançar les despeses que derivin del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista
desocupades
Objectius i efectes: fomentar l'ocupació en la qual la feina que es durà a terme proporcionarà una major autonomia de la dona a través de la
seva independència econòmica, en activitats pròpies del seu perfil professional o d'interès per a la dona
Cost: 2.000.000 € (2018: 1.000.000 €; 2019: 1.000.000 €) + 3.000.000 (2019) + 4.288.870,24 (2019)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: major integració en el mercat de treball mitjançant el suport de l'orientació laboral que rebran les participants
de la xarxa especialitzada del SOIB, al llarg del període de contractació, amb l'objectiu de millorar-ne l'ocupabilitat i la posterior inserció en
l'empresa ordinària.
Ha de dir:
III.2.5

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/94/1058914

Direcció general o entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 20090 i 21021
Descripció: subvenció destinada a finançar les despeses que derivin del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista
desocupades
Objectius i efectes: fomentar l'ocupació en la qual la feina que es durà a terme proporcionarà una major autonomia de la dona a través de la
seva independència econòmica, en activitats pròpies del seu perfil professional o d'interès per a la dona
Cost: 1.200.000 € (2020: 1.000.000 €; 2021: 200.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2020-2021)
Incidència sobre el mercat: major integració en el mercat de treball mitjançant el suport de l'orientació laboral que rebran les participants
de la xarxa especialitzada del SOIB, al llarg del període de contractació, amb l'objectiu de millorar-ne l'ocupabilitat i la posterior inserció en
l'empresa ordinària.
2. Disposar que aquesta Resolució desplegui els seus efectes des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 de maig de 2020
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
Rosario Sánchez Grau
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