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

3891

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de maig de 2020 per la qual es
corregeixen les errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’
11 maig de 2020 que modifica l’annex 2 de la Resolució del director general de Planificació,
Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs
escolar 2020-2021 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 80, de 12 de maig de 2020, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i
Recerca d'11 de maig de 2020 per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5
de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 respecte als processos d'adscripció, admissió i
matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.
S'ha observat una errada en el punt II de l'annex adjunt, relatiu al calendari del procés d'admissió de segon cicle d'educació infantil,
d'educació primària, d'ESO i d'educació especial.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/89/1058573

Segons 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, 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; així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si n'és el cas, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar
preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.
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, 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Corregir l'error detectat en l'annex de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca d'11 de maig de 2020 esmentada en els
següents termes:
En el punt II, calendari del procés d'admissió de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO i d'educació especial, on
diu:
Presentació de sol·licituds:
Inici: 01/06/2020
Finalització: 12/06/2020
Llista de puntuacions provisionals: 30/06/2020
Reclamacions:
Inici: 01/07/2020
Finalització: 03/07/2020
Resolució de les reclamacions: 06/07/2020
Llistes definitives: 13/07/2020
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Matriculació d'educació primària i educació especial:
Inici: 14/07/2020
Finalització: 21/07/2020
Matriculació d'ESO:
Inici: 14/07/2020
Finalització: 24/07/2020
Hi ha de dir:
Presentació de sol·licituds:
Inici: 01/06/2020
Finalització: 12/06/2020
Llista de puntuacions provisionals: 30/06/2020
Reclamacions:
Inici: 01/07/2020
Finalització: 03/07/2020
Resolució de les reclamacions: 06/07/2020
Llistes definitives: 13/07/2020
Matriculació de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació especial:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/89/1058573

Inici: 14/07/2020
Finalització: 21/07/2020
Matriculació d'ESO:
Inici: 14/07/2020
Finalització: 24/07/2020
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè comenci a produir efectes a partir de la data de publicació.

Palma, 18 de maig de 2020
El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March i Cerdà
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