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

2025

Resolució de correcció d’errades de l’edicte 1282 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 17, de 8 de febrer de 2020, de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4
de febrer de 2020 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals
adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (Acredita 2019)

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17, de 8 de febrer de 2020 s'han advertit una sèrie d'errades, que s'indiquen a continuació.
Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha
d'esmenar l'error.
Resolc
1. Modificar les següents errades:
A l'annex 1, al punt desè de la Resolució
On diu:
1. La documentació requerida (excepte el dossier i les reclamacions) es pot presentar en línia al moment de realitzar el tràmit telemàtic.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/24/1054859

2. En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar preferentment als llocs següents:
1. Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).
2. Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
3. Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).
4. Formentera: Delegació territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Formentera).
Ha de dir:
1. La documentació requerida s'ha de presentar preferentment als llocs següents:
1. Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).
2. Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
3. Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).
4. Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Formentera).
2. D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els
documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:
1. Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol
dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
2. A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
3. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
4. A les oficines d'assistència en matèria de registres.
5. En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.
A l'annex 1, al punt onzè de la Resolució
On diu:
4. Document informatiu del finançament de l'actuació Acredita 2019, el qual es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es.
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Ha de dir:
4. Document informatiu del finançament de l'actuació Acredita 2019, el qual es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es i també
estarà disponible al moment de fer el tràmit telemàtic de sol·licitud d'inscripció al procediment.
A l'annex 2 de la Resolució
On diu:
Seu principal: IES Bendinat (av. de l'Arquitecte Francesc Casas, 13, 07181 Calvià)
Ha de dir:
Seu principal: CIFP Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)
2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/24/1054859

Palma, 17 de febrer de 2020
El conseller
Martí X. March i Cerdà
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