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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

9858

Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 27
d’agost de 2018, per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2018 per al lloguer d’habitatges, en el
marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

Fets
1. El 27 d’agost de 2018, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat va dictar la Resolució per la qual es convoquen les ajudes de l’any
2018 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.
2. En el BOIB núm. 107, de 30 d’agost de 2018, es va publicar aquesta Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 27 d’agost
de 2018.
3. Una vegada aprovada i publicada aquesta convocatòria, d’ofici s’han detectat els errors materials següents:
a) L’article 20.1 a expressa que els membres de la unitat de convivència han de tenir 16 anys o més, quan en l’annex 1 s’exigeix correctament
que han tenir 18 anys o més.
b) La datació del final de l’annex 5, relatiu a la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, expressa la data de 2017,
quan realment aquest document s’ha de presentar l’any 2018.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017657

Fonaments de dret
1. El Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix
l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclou la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
2. L’article 2.9 d del 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, estableix que la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, que depèn de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, exerceix la competència en matèria d’habitatge,
entre altres.
3. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Rectificar la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 27 d’agost de 2018 (publicada en el BOIB núm. 107, de 30 d’agost
de 2018), per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2018 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març,
pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, en els apartats següents:
A l’incís final de l’article 20.1 a d’aquesta convocatòria, on diu:
(...) i els dels membres de la unitat de convivència de 16 anys o més.
Ha de dir:
(...) i els dels membres de la unitat de convivència de 18 anys o més.
A la datació final de l’annex 5 d’aquesta convocatòria, on diu:
(...) de .............. de 2017.
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Ha de dir:
(...) de .............. de 2018.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per al coneixement de les persones interessades i als efectes oportuns.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne publicat la Resolució en el BOIB, 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 un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà d’haver-ne publicat la Resolució en el BOIB, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 4 de setembre de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017657

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
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