Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 02.09.2019, relatiu
a la correcció d'error en l'acord de concessió d'ajuts a accions per millorar el
coneixement històric de Menorca any 2019 (Exp. 2112-2019-000001)
El Consell Executiu, en la sessió de 4 de febrer de 2019, va aprovar les bases que
regeixen la convocatòria d'ajuts a accions per millorar el coneixement històric de Menorca
per a l’any 2019 (BOIB núm. 24 de 23-2-2019).
El Consell Executiu, en la sessió de 17 de juny de 2019, va resoldre la concessió dels ajuts
a accions per millorar el coneixement històric de Menorca per a l’any 2019 (BOIB núm. 86
de 29-6-2019).
Atès l’informe de la TAE del Servei de Patrimoni Històric, que diu:
«Informe sobre el recurs d’alçada presentat per la Fundació de l’Hospital Illa del Rei contra
la resolució del Consell Executiu sobre la concessió d’ajuts en la convocatòria 2019
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Antecedents
1. Acord del Consell executiu de data 17 de juny de 2019 que concedia els ajuts a accions
per millorar el coneixement històric de Menorca, any 2019.
2. Escrit del representant de la Fundació de l’Hospital Illa del Rei, núm. 21.120 del RE del
CIM de dia 11 d’agost de 2019 que presenta recurs d’alçada contra la resolució anterior
al*legant que la denegació del projecte de reparació de les pilastres A1, A4, A5 i A6 és
errònia perquè s’ha denegat un projecte que va ser subvencionat en la convocatòria de
2018 amb un ajut de 10.000€ i que en la convocatòria 2019 s’ha presentat la restauració
de les pilastres P6 i P8.
Fonaments de dret
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques diu que aquestes poden rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
Consideracions tècniques
1. Qui signa, instructora de la línia 1 de l’expedient, va elevar l’informe de proposta de
concessió d’ajuts a la junta avaluadora amb l’error de posar les pilastres A1, A4, A5 i A6 en
el títol del projecte, en lloc de les pilastres P6 i P8 que s’havien sol*licitat. Aquest error es
va arrossegar en tots els documents fins a l’acord del Consell Executiu.
2. L’error s’ha de considerar material, perquè no implica cap perjudici o canvi en la
puntuació total obtinguda pel projecte, ni tampoc cap altra més modificació en l’acord del
Consell Executiu, de manera que, feta la rectificació, l’acord és el mateix, és a dir, denegar
el projecte de restauració de les pilastres P6 i P8.
Conclusió
Atès tot l’exposat anteriorment recoman elevar al Consell Executiu la proposta d’acord
rectificada amb el títol del projecte presentat per la Fundació de l’Hospital de la Illa del
Rei.»
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i
Esports;
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ACORD:
Corregir l’error detectat en l’acord del Consell Executiu de dia 17 de juny de 2019 pel qual
es resolia la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement històric de Menorca
any 2019, de manera que en el punt tercer (denegació ajuts línia 1. Restauració de béns
del patrimoni històric), on deia:
SOL·LICITANT: Fundació Hospital Illa del Rei
PROJECTE: Reparació de les pilastres A1, A4, A5 i A6
PUNTUACIÓ: 61 punts
ha de dir:
SOL·LICITANT: Fundació Hospital Illa del Rei
PROJECTE: Reparació de les pilastres P6 i P8
PUNTUACIÓ: 61 punts
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Interposició de recursos
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un
recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des
de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent,
quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la
desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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