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

770

Correcció d’errors de la resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 7 de gener de
2019 per la qual s’aprova la convocatòria del Certamen d’Espots Carnet Jove 2019 i se n’estableixen
les bases

Antecedents
Mitjançant la resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut, de 7 de gener de 2019, publicada al BOIB núm. 10, de 22 de gener, es
va aprovar la convocatòria del Certamen d’Espots Carnet Jove 2019 i s’establiren les bases.
S’han advertit errors en la publicació al BOIB de la resolució abans esmentada, concretament als apartats 12.3 i 12.4 de l’Annex 1, Bases de
la Convocatòria d’Espots Carnet Jove 2019.
Fonaments de dret
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “les administracions públiques podran,
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”.
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, disposa que
la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions
administratives correspon a l’òrgan que ha dictat l’acte o la disposició.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/15/1026411

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ
1. Rectificar els errors observats als apartats 12.3 i 12.4 de l’Annex 1 de la Convocatòria.
On diu:
12.3. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de la realització de la despesa dels centres educatius guanyadors per fer
efectius els premis, finalitza el 15 de desembre de 2018.
12.4. El centre educatiu que hagi resultat guanyador del primer premi, dotat amb un import màxim de 8.000 €, haurà de justificar les despeses
d’una estada amb activitats culturals, nàutiques o d’aventura, al destí seleccionat pels guanyadors. Aquesta estada l’hauran d’haver fet els
alumnes de la classe que hagin resultat premiats, juntament amb els seus professors, al llarg de l’any 2018. L’import del premi podrà ser
destinat a cobrir les despeses de transport, allotjament, manutenció, activitats, monitoratge i assegurança d’aquesta estada.
Ha de dir:
12.3. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de la realització de la despesa dels centres educatius guanyadors per fer
efectius els premis, finalitza el 13 de desembre de 2019.
12.4. El centre educatiu que hagi resultat guanyador del primer premi, dotat amb un import màxim de 6.000 €, haurà de justificar les despeses
d’una estada amb activitats culturals, nàutiques o d’aventura, al destí seleccionat pels guanyadors. El centre educatiu que hagi resultat
guanyador del segon premi, dotat amb un import màxim de 2.000 €, haurà de justificar les despeses d’una estada amb activitats culturals,
nàutiques o d’aventura, al destí seleccionat pels guanyadors.
Aquesta estada l’hauran d’haver fet els alumnes de les classes que hagin resultat premiades, juntament amb els seus professors, al llarg de
l’any 2019.
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L’import dels premis podrà ser destinat a cobrir les despeses de transport, allotjament, manutenció, activitats, monitoratge i assegurança de
les estades.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de gener de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/15/1026411

El director de l’Institut Balear de la Joventut
Per delegació (Resolució de 15 de febrer, BOIB núm. 23, de 20 de febrer)
Joan Ferrà Terrassa
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