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Correcció de les errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de
desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de
grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs
2016-2017

Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 es van convocar els Premis Extraordinaris de
Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017.
S’ha observat una errada al punt 7.3 de l’annex 1 d’aquesta convocatòria sobre el termini per a la presentació de les sol·licituds, que cal
corregir.
Per tot això, d’acord amb 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, es fa la correcció següent:
Al punt 7.3 de l’annex 1 de la resolució esmentada, on diu:
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta, a la secretaria del centre docent on l’alumne ha cursat els estudis, és
de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ha de dir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/6/998550

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta, a la secretaria del centre docent on l’alumne ha cursat els estudis, és
de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 10 de gener de 2018
El conseller
Martí X. March Cerdà
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