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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

10410 Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 4 d’octubre de 2018 per la qual
s’esmenen les errades observades en la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de
21 d’agost de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a finançar les
despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d’entitats
sense ànim de lucre d’àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social

Identificador BDNS: 412605

Fets

1. En data 28 d’agost de 2018, es va publicar al BOIB núm. 106, la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 21 d’agost
de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions,

l'àmbit social.les confederacions i les unions d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit suprainsular que realitzen programes de 

2. Després de la publicació d’aquesta Resolució s’ha observat una errada material a la pròpia convocatòria, que fixa que l’import màxim de
les subvenció concedida a cada entitat no podrà superar els 40.000,00 euros, quan en realitat hauria de dir que no podrà superar els 40.000,00
euros per any.

3. Així doncs, es considera necessari rectificar el punt 10.2 de la convocatòria per tal de fixar que l’import màxim de les subvencions
concedides a cada entitat no pugui superar els 40.000,00 euros per any. Per tal de garantir el compliment dels principis que estableix l’article
6.2 del TRLS, es considera necessari obrir un nou termini per tal que les entitats que van presentar una sol·licitud d’acord amb la Resolució
indicada en el fet primer d’aquest informe puguin modificar la sol·licitud inicial,  o bé que altres entitats interessades puguin presentar una
nova sol·licitud de subvenció.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 56.2 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. L’Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria de serveis socials, de persones en situació especial, de menors i família i de planificació i formació de serveis socials
(  núm. 76, de 29 de maig).Butlletí Oficial de les Illes Balears

4. El Decret 6/2017, de 78 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears,  determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

Resolució

Primer. Rectificar l’errada següent de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 21 d’agost de 2018, per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions

l'àmbit social (BOIB núm. 106, de 28 d’agost dei les unions d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit suprainsular que realitzen programes de 
2018):

Al Punt 10.2 de la Resolució:

Allà on diu:
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L’import màxim de les subvenció concedida a cada entitat no podrà superar l’import de 40.000,00 euros.10.2 

Ha de dir:

L’import màxim de la subvenció concedida a cada entitat no podrà superar l’import de 40.000,00 euros per any.10.2 

 Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds de 15 dies naturals des des l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Segon.
.Butlletí Oficial de les Illes Balears

 Publicar aquesta Resolució en el .Tercer. 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
Serveis Socials i Cooperació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, 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 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 la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, però en cap cas no es poden interposar simultàniament
ambdós recursos.

Palma, 4 d’octubre de 2018

La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
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