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Resolució del president de l’IDI, de 2 de juliol del 2018, per la qual es modifica la Resolució del
president de l’IDI, de 23 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2018
d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les
despeses financeres d’operacions de finançament d’inversions productives previstes al Pla Estratègic

Per mitjà de la Resolució del president de l'IDI, de 23 de febrer de 2018, s'aprova la convocatòria per a l'any 2018 d'ajuts a la microempresa,
petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives
previstes al Pla Estratègic de Subvencions, la qual fou publicada al BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018.
Atès que hi ha una omissió en el punt 6.1, en el qual es regula la forma de calcular el cost de l'aval, resulta necessari modificar la Resolució,
de 23 de febrer de 2018, per establir correctament com es calcula l'ajut al cost de l'aval a partir del quadre de l'annex 1 i del risc viu de
l'operació, i no tal i com expressa la redacció original que només fa referència al quadre de l'annex 1 de la Resolució de 23 de febrer de 2018.
Per tant, aquesta modificació no afecta als beneficiaris ni a les condicions establertes en la convocatòria, i sí a la relació amb l'entitat
col·laboradora ISBA, SGR.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar el punt 6.1 que queda redactat de la manera següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/83/1012495

"6.1 L'import dels ajuts al cost de l'aval per cada 1.000 euros d'aval per a cada modalitat de termini i carència és el que s'especifica a l'annex 1
d'aquesta convocatòria de forma aproximada, ja que es calcularà sobre la base del risc viu de l'operació".
2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a ISBA Societat de Garantia Recíproca, SGR.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'IDI
en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de 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 Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 2 de juliol de 2018
El president de l'IDI
Iago Negueruela Vázquez
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