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Correcció de l'errada de la Resolució de la directora general de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa de 20 d'agost de 2019 per la qual es publica el
llistat definitiu de centres admesos i centres exclosos per participar en el
programa d'experiència formativa "sprechen wir Deutsch! - On va parler français,
intercanvis entre centres educatius de titular¡tat pública i centres educatius de
territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019'2020

Fets

i.

La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del
Professorat de 8 d'abril de 2019, va convocar els centres educatius de titularitat
pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat a participar en el
programa d'experiència formativa "sprechen wir Deutsch! - On va parler français,
intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de
territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020.

2.

S'han presentat un total de 43 sol.licituds (30 sol'licituds d'alemany i 13 sol'licituds

de francès) per part dels centres educatius dins el termini establert per

la

convocatòria, termini que va finalitzar el dia 31 de maig de 2019'

3.

No ha resultat exclòs de la convocatòria cap centre educatiu per haver presentat la
sol'licitud fora de termini o per no complir els requisits establerts a l'article 3 de la
resolució de 8 d'abril.

4. La Comissió de Valoració ha detectat un errada que afecta a la Resolució de B d'abril
i per aquest motiu va ser publicat una correcció d'errades d'aquesta

Resolució al

Butletí Oficial de les Illes Balears núm. 103, de 27 dejuliol de 2019'

5.

Aquesta Comissió de Valoració ha revisat, avaluat i qualificat les sol'licituds d'acord
amb els criteris i requisits establerts en la Resolució de convocatòria i ha formulat
una proposta amb el llistat provisional de centres admesos iexclosos per participar
en el programa que serveix de base pera aquesta resolució provisional ique queda
reflectida a l'acta de la darrera sessió de la Comissió esmentada.

6. Ambdata del2dejuliol s'hapublicatel Decretl2/20lg,delapresidentadelesllles
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les
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conselleries de I'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A
I'article 6 d'aquest Decret s'atribueixen les competènc¡es en l'àmbit de foment de les
llengües estrangeres i participació en programes internacionals a la Direcció
General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

7.

La resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació iComunitat
Educativa per la qual es va publicar el llistat provisional de centres admesos i
centres exclosos per participar en el Programa d'experiència formativa "sprechen
wir Deutsch! - On va parler français, intercanvis entre centres educatius de
titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per
al curs 2019-2020 es va signa r el 12 d'agost de 2019.

B.

En el

termini de presentació de reclamacions cap centre ha presentat renúncia i/o

reclamació.

9.

La resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació iComunitat
Educativa per la qual es va publicar el llistat definitius de centres admesos i centres
exclosos per participar en el Programa d'experiència formativa "sprechen wir
Deutsch! - On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat
pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs
2019-2020 es va publicar el 20 d'agost de 2019.

10. Amb data de 10 de setembre de 2019 es va publicar una correcció de I'errada que

afectava al centre educatiu IES Quartó de Portmany amb codi de centre 07007553
de l'annex 1 de la resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa on figura el llistat definitiu de centres admesos de dia 20
d'agost.
11

S'ha advertit un errada que afecta al centre educatiu IES Pau casesnoves amb codi
de centre 07007978 de l'annex 1de la resolució definitiva de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es va publicar el llistat
definitius de centres admesos icentres exclosos per participar en el Programa
d'experiència formativa "sprechen wir Deutsch! - On va parler français, intercanvis
entre centres educatius de titularitat pública icentres educatius de territoris de
parla alemanya o francesa".
Cal advertir que I'lES Pau Casesnoves, centre sol.licitant a participar en aquest
programa, es va transformat en el centre integrat de formació professional(CIFP)
Pau Casesnoves ies va crear el nou centre IES Inca pertal d'acollir l'alumnat d'ESO i
Batxillerat de l'lES Pau casesnoves. Pertant, cal entendre que en relació al
programa d'experiència formativa "sprechen wir Deutsch! - On va parler français,
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intercanv¡s entre centres educatius de titularitat pública icentres educatius de
territoris de parla alemanya o francesa" lEs Inca se subroga en la posició de IES Pau
Casesnoves. PertotaiXò, Serà IES Inca, el centre que participarà en aquest
programa i el beneficiari de l'aportació econòmica extraordinària, objecte d'aquest
programa.

Fonaments de dret
L'article 56 de la Llei 3l2OO3, de 26 de març, de règim jurídic de l'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 ha dictat l'acte o la
disposició,

2.

L'article 1Og.2de la Llei 39/2015, d'i d'octubre, del procedimentadministratiu comú,
estableix que "les administracions públiques podran, 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
RESOLUCIO

Rectificar I'error observat a l'Annex 1, quant al centre educatiu IES Pau Casesnoves,
07007978, a Inca, de la Resolució definitiva de la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 d'agost de 2019 per la quales
publica el llistat definitiu de centres admesos i centres exclosos per participar en el
programa d'experiència formativa "sprechen wir Deutsch! - On va parler français,
intercanvis entre centres educatius de titularitat pública icentres educatius de
territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020.
On diu
IES Pau Casesnoves,07OO797 B, Inca

Ha de dir:
IES Inca, 0701 5835, Inca
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1.

Publicar aquesta Resolució en la pàgina web de la Direcció General de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Palma, 31 d'octubre de 2019
La dírectora general de Primera Infància,

Innovació i Comunitat
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