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Num. 4078
Resolució del director general d’Administració i d’Inspecció
Educativa, de dia 27 de febrer de 2006, per la qual es modifica la
Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, de convocatòria de les accions descentralitzades del Programa Sòcrates, (BOIB de 6 de desembre
de 2005)
D’acord amb el Decret 1/2006, de 25 de gener, del president de les Illes
Balears (BOIB núm. 13 de dia 28), la Direcció General d’Administració i
d’Inspecció Educativa ha assumit les tasques de coordinació de programes educatius internacionals, per això es fa necessari la rectificació de la resolució de la
directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de convocatòria de les accions descentralitzades del Programa Sòcrates, ( BOIB de 6 de
desembre de 2005).
Concretament, es modifica l’apartat 3.2 de l’esmentada resolució que
d’ara endavant quedarà redactat de la manera següent:
1. Els membres de la Comissió Tècnica de Selecció, òrgan que examina i
selecciona les sol·licituds presentades, estarà format pels membres següents:
President:
El director general d’Administració i d’Inspecció Educativa o persona en
qui delegui.
Vocals:
El coordinador de Programes Internacionals
El cap del Departament d’Inspecció Educativa
Un representant del Departament d’Inspecció Educativa
Un representant del Servei de Formació Permanent del Professorat
Secretària:
La persona de Programes Internacionals responsable del Programa
Sòcrates
2. En els tràmits successius, al llarg de l’esmentada Resolució, cada vegada que hi hagi una referència a la directora i/o Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat s’entendrà com a director i/o Direcció
General d’Administració i d’Inspecció Educativa
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 27 de febrer de 2006
El director general d’Administració i d’Inspecció Educativa
Jaume Juan García

—o—
Num. 4080
Resolució del director general de Planificació i Centres
Educatius de 27 de febrer de 2006, per la qual es fa l’adscripció
del centre d’educació infantil CEI Itaca, de Palma, al col·legi
Virgen del Carmen, de Palma.
Atesa la petició realitzada conjuntament pel centre CEI Itaca i pel col·legi
Virgen del Carmen, per la qual se sol·licita l’adscripció de l’educació infantil del
primer centre a educació primària del segon.
Atès que, el centre receptor, Virgen del Carmen, té autoritzades dues línies
d’educació primària i una d’educació infantil.
Atès que, existeix la possibilitat que els alumnes del CEI Itaca puguin
obtenir plaça, per existència de vacants, al col·legi Virgen del Carmen.
Atès que, els dos centres es troben dins la mateixa zona d’influència per a
l’admissió d’alumnes a centres sostinguts amb fons públics.
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Municipi: Palma
Disposició final.
Aquesta resolució entrarà en vigor a partir del curs 2006-07.
El director general
Rafael Àngel Bosch i Sans
Palma, 27 de febrer de 2006.

—o—
Num. 4209
Acord del Consell de Govern de dia 3 de març de 2006, d’autoritzar la creació de l’escola d’educació preescolar municipal
‘EEI Sa Rota’, de Sineu.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Educació i Cultura, en sessió celebrada el 3 de març de 2006, adoptà, entre
altres, l’acord següent:
«Primer. Autoritzar la creació de l’escola d’educació preescolar municipal
‘EEI Sa Rota’, de Sineu, que queda configurada de la manera següent:
Codi de centre: 07013322
Denominació genèrica: escola d’educació preescolar municipal
Denominació específica: EEI Sa Rota
Titular: Ajuntament de Sineu
Domicili: c/ del Metge Bernardí, s/n
Localitat: Sineu
Municipi: Sineu
Ensenyances autoritzades: educació preescolar
Capacitat: 3 unitats i 41 places escolars, distribuïdes de la manera següent:
0 a 1 anys: 1 unitat; 1 a 2 anys: 1 unitat; 2 a 3 anys: 1 unitat
La capacitat màxima d’unitat en funcionament, en cada moment, no podrà
excedir del nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios que,
pel que fa a superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes
per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinen als articles
10b i 13.1 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, d’acord amb l’establert a
l’Ordre de 7 de gener de 2004 (BOIB del 15).
Segon. La titularitat de l’Escola haurà de remetre a la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius la relació del professorat que impartirà els
ensenyaments d’educació preescolar, amb indicació de les seves titulacions. Es
seguirà el mateix procediment si es produeix un canvi de professorat.
Tercer. L’escola que es crea haurà de complir la norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/96 de condicions de protecció contra incendis en els edificis,
aprovada per RD 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29). Tot això sense perjudici que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal
o autonòmica corresponent.
Quart. L’Escola queda obligada al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquest Acord, inclosa la gestió del centre.
Cinquè. Es faculta el conseller d’Educació i Cultura, a través de la
Direcció General de Planificació i Centres Educatius, perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Acord.
Sisè. Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al
BOIB.»
Palma, 6 de març de 2006

Per tot això,
RESOLC

La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

Autoritzar l’adscripció del centre concertat d’educació infantil:

—o—
Nom: CEI Itaca
Codi: 07008260
Domicili: c/ Valldargent, 20
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Al col·legi concertat d’educació primària i secundària:
Nom: Virgen del Carmen
Codi; 07002816
Domicili: c/ Murillo, 48
Localitat: Palma

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 4036
Resolució de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Dureta
–Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fa pública
l’adjudicació d’un concurs obert de subministraments CA 11/05,
per a l’adquisició de matalassos de escuma i viscolàstic
1. Entitat adjudicadora.

