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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

6923

Correcció d’errades de l’edicte 5499 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 115 de
27 de juny de 2020, relatiu a la Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat de 22 de
juny de 2020 per la qual es convoquen ajudes pel procediment de concurs, amb caràcter d’urgència,
per a la sostenibilitat de les indústries culturals en el marc de la situació d’emergència de salut
pública provocada per la pandèmia de COVID-19

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 115, de 27 de juny de 2020, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat de 22 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajudes pel procediment de concurs, amb caràcter d'urgència, per a la sostenibilitat
de les indústries culturals en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19.
S'ha observat una errada en la publicació pel que fa a la referència a la normativa en els antecedents de la Resolució.
Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 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; la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament
quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/135/1064484

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 poden, 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.
S'ha comprovat que hi va haver una errada de transcripció a l'hora de redactar la convocatòria i és necessari corregir la referència normativa
incorrecta i afegir-ne l'adient.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Corregir l'errada advertida en el sentit següent:
A l'apart 8 dels antecedents de la Resolució, on diu:
8. Aquest règim d'ajudes també es fa de conformitat amb el Reglament UE núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014,
pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat (Reglament d'exempció de categories).
Ha de dir:
8. Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i
autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de
tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la Covid-19 aprovat per decisió de la
Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56851 (2020/N)).
2. Publicar aquesta Resolució 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 la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat 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.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 135
1 d'agost de 2020
Fascicle 130 - Sec. III. - Pàg. 25849

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, 22 de juliol de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/135/1064484

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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