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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

6443

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials
observats en l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020
per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o
continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques
autònoms afectats directament per la COVID-19

Fets
1. El dia 11 de juliol de 2020 es va publicar al BOIB núm. 122 l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de juliol de
2020 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i
consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19.
2. Després de la seva publicació s'ha detectat que s'ha produït una errada material, tal i com exposa l'informe justificatiu de la directora
general Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de 16 de juliol de 2020: “Una vegada publicada, ens hem adonat
d'una errada material que afecta a la transcripció de l'article 11 «Concurrència i compatibilitat de subvencions»
Això és, la redacció original de l'article 11 del projecte d'Ordre sotmès a informació publica, deia:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/128/1063538

«Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat atorgades per mantenir l'activitat per compte propi i
consolidar el projecte d'autoocupació, sempre que la quantia total de les subvencions no superi el màxim d'aquesta convocatòria.
Atesa la compatibilitat d'aquesta convocatòria, s'estarà als límits assenyalats en l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, de subvencions de les Illes Balears».
Mentre que la redacció definitiva de l'Ordre publicada al BOIB núm. 122 de 11 de juliol, disposa que:
«Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat pel mateix objecte i per un import global superior a
1.000 euros».
3. Una vegada rectificada l'errada de transcripció esmentada l'article 11 «Concurrència i compatibilitat de subvencions» ha de dir:
“Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat atorgades per mantenir l'activitat per compte propi i
consolidar el projecte d'autoocupació, sempre que la quantia total de les subvencions no superi el màxim d'aquesta convocatòria.”
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes.
2. 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, estableix
que 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la rectificació de l'errada material observada a l'article 11 de l'Ordre esmentada,
On diu:
“Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat pel mateix objecte i per un import global superior a
1.000 euros.”
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Hi ha de dir:
“Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat atorgades per mantenir l'activitat per compte propi i
consolidar el projecte d'autoocupació, sempre que la quantia total de les subvencions no superi el màxim d'aquesta convocatòria.”
2. Publicar aquesta resolución al BOIB, a la fi que tengui efectes des de la data de la seva publicació.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació d'aquesta Resolució
d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/15, de 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 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici d'interposarne qualsevol altre que es consideri pertinent en defensa del seu dret.

Palma, 17 de juliol de 2020
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El conseller Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez
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