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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

4953

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 2 de juny de 2020 per a la correcció
d’errades observades a la Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 1 de setembre de
2017, per la qual s'aprova la convocatòria per a projectes coordinats de R+D (BOIB Núm. 113 de 14
de setembre de 2017)

BDNS (identificador): 361050
Fets
1. El dia 14 de setembre de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Resolució del conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme de 1 de setembre de 2017 per la qual s'aprova la convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la
concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta, als centres de recerca i a les empreses, en l'abordatge conjunt de la ciència i la
tecnologia.
2. El punt 19.4 de la convocatòria estableix els percentatges mínims a justificar per a cada període i anualitat:
Justificació

Primera

Segona

Tercera

Quarta

Període

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Data màx. de justificació

15/06/2018

15/06/2019

15/06/2020

15/09/2021

16,67%

33,33%

16,67%

33,33%

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/107/1060585

Percentatge mínim de justificació

3. Que s'ha advertit un error material en el contingut de l'anterior taula, ja que els percentatges mínims de justificació de la tercera i quarta
anualitat no són correctes (s'ha invertit l'ordre).
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, estableix que les
administracions públiques 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'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la 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 hagi dictat l'acte o la disposició.

Resolució
1. Rectificar l'error material observat a l'apartat 19.4 de la Resolució del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme de 1 de setembre de 2017,
pel que respecta als percentatges mínims de justificació, que finalment quedarà redactat de la següent manera:
“19.4 Les dates màximes de justificació per a cada període són les següents:
Justificació

Primera

Segona

Tercera

Quarta

Període

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Data màx. de justificació

15/06/2018

15/06/2019

15/06/2020

15/09/2021

16,67%

33,33%

33,33%

16,67%

Percentatge mínim de justificació
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2. Publicar la present correcció d'errades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, que resultarà aplicable a totes les sol·licituds que s'hagin
presentat a la convocatòria esmentada en el primer punt d'aquesta resolució.

Palma, 2 de juny de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/107/1060585

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca,
Martí Xavier March i Cerdà

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

