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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

1434

Rectificació d'errades advertides a la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de
desembre de 2020, per la qual es convoquen ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears
perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions de l’any 2021
(BOIB 194 de 14/01/2021)

Fets
1. En data 14 de gener de 2021, es va publicar al BOIB núm. 194 la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 18 de desembre de
2020, per la qual es convoquen ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament
i l'accés a les competicions de l'any 2021.
2. S'ha advertit una errada material a l'annex 2 “Grups de modalitats esportives” de l'esmentada resolució, al grup 3, diu entre altres la
modalitat de “Kickboxing i Muaythai” i hauria de dir únicament la modalitat de “Muaythai”.
Fonaments de dret
1. 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; així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si n'és el cas, els efectes jurídics que se'n deriven, i s¡ha de notificar o publicar
preceptivament quan facin referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/23/1079908

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 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.
Per tota això dict la següent:

Resolució
1. Corregir l'errada advertida a l'annex 1 de la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 18 de desembre de 2020, per la qual es
convoquen ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les
competicions de l'any 2021, en el següent sentit:
On diu a l'annex 2: Grups de modalitats esportives – Grup 3:
“Kickboxing i Muaythai”
Ha de dir a l'annex 2: Grups de modalitats esportives – Grup 3:
“Muaythai”
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
d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015,
d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 4 de febrer de 2021

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/23/1079908

La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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