Núm. 50
13 d'abril de 2013
Fascicle 82 - Sec. III. - Pàg. 16340

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

6605

Correcció d’errades a la Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional,
de dia 4 de març de 2013, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de
les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de
graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

Antecedents
1. S’han advertit errors de traducció en la versió catalana de l’Annex 2 de la Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional, de dia 4 de març de 2013, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves
lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes
Balears, publicada en el BOIB núm. 37, de 19 de març de 2013.
Fonaments de dret
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableix que ‘així mateix, 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.’
2. 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, 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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/50/817346

Per tot això, dict la següent
Resolució

1. Aprovar la correcció d’errades de la Resolució esmentada a l’annex 2.
On diu:
Datos Personales
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

CP:

DNI / NIE /Pasaporte:

Teléfono:

Localidad:

Correo electrónico:

Ha de dir:
Dades Personals
Llinatges:

Nom:

Adreça:

CP:

DNI / NIE /Passaport:

Telèfon:

Localitat:

Correu electrònic:
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació,
Cultura i Universitats en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb l’article 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 25 de març de 2013

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/50/817346

El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
Onofre Ferrer Riera
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