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

3358

Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 9 d’abril de 2019 per la qual es
modifica la Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 de febrer per la
qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 dels processos d’admissió i
matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de
primer cicle d’educació infantil

En l’Annex 2 d’aquesta Resolució s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnes al primer cicle d’educació infantil.
Vist que la Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2019, publicada en el BOIB núm. 17, de 7 de febrer, va
autoritzar l’acceptació de la concessió demanial gratuïta de l’ús del centre d’Educació Infantil Can Nebot, destinat a escola de 1r cicle d’
infantil, per a l’obertura i gestió d’aquest centre i l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’abril de 2019 per la qual es disposa la
posada en funcionament de l’escola d’educació infantil de 0 a 3 anys Can Nebot, a la localitat de Sant Jordi de ses Salines, al terme
municipal de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 46 de 9 d’abril),
Resolc:
1. Modificar l’annex 2 de la Resolució de 25 de febrer per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 dels
processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’
educació infantil, que queda redactat en els termes següents:
On diu:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/47/1031555

“1. Calendari general:
a) Presentació de sol·licituds:
Inici: 4 d’abril de 2019
Finalització: 17 d’abril de 2019”
Ha de dir:
“1. Calendari general:
a) Presentació de sol·licituds:
Inici: 4 d’abril de 2019
Finalització: 17 d’abril de 2019
Per l’EI Can Nebot la presentació de sol·licituds serà extraordinàriament del 29 d’abril al 13 de maig”.
2. Degut a l’excepcionalitat d’aquest procés d’escolarització en el cas que es presentin dues sol·licituds una de les quals sigui per l’escola d’
educació infantil Can Nebot, únicament es tendrà en compte la darrera que s’hagi lliurat.
3. Aquesta Resolució té efectes des del mateix dia de la publicació al BOIB.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director general d’Innovació
i Comunitat Educativa en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’
acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa..

Palma, 9 d’abril de 2019
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El director general d’Innovació i Comunitat Educativa
Jaume Ribas Seguí
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