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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

309797 Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 20 de juliol de 2021 per la qual es
corregeixen les errades en la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es
convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals,
trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior
i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual
pandèmia de COVID-19

Antecedents

1. Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l'organització i la
producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es
duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19. (BOIB núm. 83, de 24 de
juny de 2021).

2. S'han detectat errades de transcripció a l'annex 1 de la Resolució esmentada.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
aquestes poden 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'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en
matèria d'educació i cultura.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de subvencions, i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 20.1.  dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, dict la següentj)

Resolució

1. Rectificar les errades detectades a l'annex 1 de la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les
subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la
ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual
pandèmia de COVID-19, en els termes següents:

On diu:

7.2. L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre el dia 1 de desembre de 2020 i el dia 15 de novembre de 2021, com a màxim. Les
factures han de ser emeses i pagades en aquest període.

Hi ha de dir:

7.2. L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre el dia 1 de desembre de 2020 i el dia 30 de novembre de 2021, com a màxim. Les
factures han de ser emeses i pagades en aquest període.

On diu:

19.2. No tenen consideració de justificants de la despesa subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets abans del dia l'1 de
desembre de 2020 ni després del 15 de novembre de 2021.
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Hi ha de dir:

19.2. No tenen consideració de justificants de la despesa subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets abans del dia l'1 de
desembre de 2020 ni després del 30 de novembre de 2021.

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 el president de
l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
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 el Jutjat Contenciós Administratiu 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, en el dia de la signatura electrònica (20 de juliol de 2021)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Miquel Company i Pons
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