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Secció II. Autoritats i personal
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Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29
de gener de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres
docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 14, de 2 de febrer de 2021, s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i
Recerca de 29 de gener de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no
universitaris de les Illes Balears i s'aproven les bases que l'han de regir.
S'ha observat una errada en la publicació pel que fa al nombre de fulls del projecte de direcció, a l'apartat tercer, punt 2 de l'Annex 1 de la
Resolució.
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; la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, 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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/32/1081557

S'ha comprovat que hi va haver una errada de transcripció a l'hora de redactar el nombre de fulls del projecte de direcció, a l'apartat tercer,
punt 2 de l'Annex 1 de la Resolució i és necessari corregir-ho.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Corregir l'errada advertida, en el sentit següent:
A l'annex 1,apartat tercer, punt 2:
Allà on diu:
2. El projecte de direcció no ha de superar els vint fulls, en el còmput dels quals no s'inclouen ni la portada ni l'índex, redactats per
dues cares i a doble espai (interlineat 1,5). El tipus de lletra ha de ser Times New Roman, cos 12, escala 100 %. Els marges superior,
inferior, dret i esquerre han de ser de 2 cm cadascun. Es poden utilitzar quadres resum o gràfics, que han de complir els mateixos
requisits formals pel que fa a la tipografia.
Ha de dir:
2. El projecte de direcció no ha de superar els deu fulls, en el còmput dels quals no s'inclouen ni la portada ni l'índex, redactats per
dues cares i a doble espai (interlineat 1,5). El tipus de lletra ha de ser Times New Roman, cos 12, escala 100 %. Els marges superior,
inferior, dret i esquerre han de ser de 2 cm cadascun. Es poden utilitzar quadres resum o gràfics, que han de complir els mateixos
requisits formals pel que fa a la tipografia.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de febrer de 2021
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí X. March i Cerdà

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

