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

6253

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 13 de
juliol de 2020 per la qual es modifica la Resolució de dia 16 d’octubre de 2019 per la qual es convoca
la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

Fets
1. Mitjançant la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 16 d'octubre de 2019
(BOIB núm. 142, de 19 d'octubre), es convocà la realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació
professional.
2. El 14 març de 2020 es publicà el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març). En la disposició addicional tercera, se
suspenen els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Així mateix, s'indica que
el còmput dels terminis s'ha de reprendre en el moment en què perdi la vigència l'esmentat Reial decret o, en el seu cas, les
pròrrogues que se'n facin.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/126/1063165

3. L'estat d'alarma va ser prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, el Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, el Reial decret 492
/2020, de 24 d'abril, el Reial decret 514/2020, de 8 de maig, el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, i el Reial decret 555/2020, de 5
de juny, fins a les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020.
4. La superació de totes les fases previstes en el Pla per a la Transició cap a una Nova normalitat, per a la desescalada de les mesures
extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres en la seva reunió
de 28 d'abril de 2020, determina que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.
5. En el moment de la suspensió dels terminis administratius, estava obert el termini per a la presentació de sol·licituds per realitzar
estades en empreses durant els períodes d'entre l'1 de maig i el 31 de juliol i d'entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2020.
6. La situació creada per la COVID-19 i les possibles dificultats de les empreses per acollir el professorat no han permès dur a terme
les activitats corresponents a l'estada formativa en empreses en els períodes establerts en la Resolució.
7. Per tal de garantir la possibilitat a les persones interessades de continuar amb la seva formació, s'estableix un nou termini de
sol·licitud d'estades formatives amb un nou període de realització.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa.
2. El Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el
sistema integrat de formació professional a les Illes Balears.
3. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 30 d'agost de 2017 (BOIB núm. 110, de 7 de setembre) per la qual es regulen
les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats.
5. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 (BOIB núm. 54, de 6 de maig) per la qual es regula
l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
6. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 (BOIB núm. 41, de 31 de març) per la qual s'aprova
el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.
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7. La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 (BOIB núm. 81,
de 4 de juliol) per la qual es regula el reconeixement de l'experiència formativa com a formació permanent del professorat.
8. El Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 21/2019, de 2
d'agost.
9. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19 i les seves pròrrogues posteriors.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Deixar sense efecte els apartats b) i c) del punt 5 de l'annex 1, corresponent als terminis de presentació de les sol·licituds i al període de
realització de les estades, i modificar-ne la redacció en els termes següents:
b) Per a les estades que tenguin lloc entre el 20 de setembre i el 31 de desembre de 2020, les sol·licituds i la documentació s'han de
presentar fins al dia 10 de setembre de 2020.
2. Establir un nou i únic termini de presentació de sol·licituds i un únic període de realització de les estades.
3. Disposar que les sol·licituds presentades per dur a terme les estades entre l'1 de maig i el 31 de juliol de 2020 i l'1 de setembre i el 31 de
desembre de 2020 queden sense efecte.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i ordenar que s'apliqui l'endemà d'haver-se publicat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/126/1063165

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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, 13 de juliol de 2020
El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors,
Antonio Baos Relucio
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