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Article 1
Autoritzar amb efectes de l’inici dels curs escolar 2007-2008, l’ampliació
d’una unitat d’educació infantil de segon cicle, sis unitats d’educació primària i
quatre unitats d’educació secundària obligatòria, al centre privat d’educació
infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat ‘Sant Pere’, de Palma.
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:
Codi de centre: 07003717
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, primària, secundària
obligatòria i batxillerat
Denominació específica: Sant Pere
Titular: Obispado de Mallorca
Domicili: c/ de Baltasar Valentí, núm. 76
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
-

educació infantil de segon cicle: 9 unitats i 219 places escolars
educació primària: 18 unitats i 450 places escolars
educació secundària obligatòria: 12 unitats i 360 places escolars
batxillerat: 10 unitats i 350 places escolars
- Ciències de la natura i la salut: 4 unitats i 140 places escolars
- Humanitats i ciències socials: 4 unitats i 140 places escolars
- Tecnologia: 2 unitats i 70 places escolars

Article 2
L’esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.
Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o 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 del dia
següent al de la publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final segona
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El conseller
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 26 de juny de 2007

—o—
Num. 13399
Resolució del director general de Personal Docent de dia 26 de
juny de 2007, de correcció d’errades de la resolució del director
general de Personal Docent per la qual es nomenen directors de
centres públics d’acord amb la convocatòria de 30 de març de
2007.
Advertida l’errada a la Resolució del director general de Personal Docent
de dia 18 de juny de 2007 per la qual es nomenen directors de centres públics
(edicte 12520, BOIB núm. 94, de 26-06-2007), amb la finalitat d’esmenar-la es
resol efectuar la següent correcció:
1.- A la pàgina 23, a l’annex 1, a la fila
On diu:
07001629 CP Es Puig
Lloseta

Maties Rabassa Ordinas

ha de dir:
07005660 CP Es Puig

Maties Rabassa Ordinas

Sóller

Palma, 26 de juny de 2007
El director general de Personal Docent
Cristòfol Vidal Vidal

—o—

07-07-2007
Num. 13400
Resolució del director general de Planificació i Centres
Educatius en referència a la dimissió del director del centre IES
SON RULLAN de Palma

Atès que el dia 27 de juny ha tengut entrada en aquesta Direcció General
un escrit firmat per la Sra. Bàrbara Galmés Chicón on presenta la dimissió com
a directora del centre IES Son Rullan.
Atès que de conformitat al que preveu l’article 14.2 de l’Ordre de 19 d’abril de 2004 per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, els directors podran
presentar la dimissió al càrrec justificant les causes que l’indueixen a fer-ho.
Atès que en el seu escrit la Sra. Galmés justifica la causa de la seva dimissió en el fet de passar a serveis especials com a diputada del Parlament de les
Illes Balears en data 1 de juliol de 2007
Atès que aquesta Direcció General està facultada per acceptar la dimissió,
de conformitat a l’apartat 2, in fine, de l’article 14 de la referida Ordre de 19 d’abril, i considerant justificades les causes al·legades en el seu escrit de renúncia.
Atès que l’article 16.2 de l’esmentada Ordre de 19 d’abril preveu que el
cessament de la directora implica els cessament de l’equip directiu.
Per tot això,
RESOLC:
a. Acceptar la dimissió de la Sra. Bàrbara Galmés Chicón com a directora del IES Son Rullan de Palma.
b. Disposar igualment el cessament de l’equip directiu del centre.
c. El director/a i l’equip directiu seguiran exercint les funcions inherents
als càrrecs pels quals foren nomenats fins el 30 de juny de 2007.
Aquesta Resolució es notificarà personalment al director i a l’equip directiu així com al director general de Personal Docent als efectes pertinents.
Palma, 28 de juny de 2007
El director general
PS Ordre de 23.05.00
B.O.I.B. de 03.06.00
Sebastia Vanrell Sintes

—o—
Num. 13401
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 28 de juny
de 2007, per la que es fa pública la relació definitiva de seleccionats per a la concessió de llicències per estudis i per dur a terme
treballs de recerca durant el curs 2007-2008
Atès el punt novè de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de
dia 29 de març de 2007, (BOIB núm.56, de14 d’abril) per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de llicències per estudis i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2007-2008, destinades als funcionaris de carrera
dels cossos docents i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.
Una vegada que la Comissió de Selecció ha estudiat les sol·licituds presentades, resoltes les corresponents reclamacions, agregades les vacants no
adjudicades a les modalitats de les quals hi ha més sol·licituds que aspirants
seleccionats segons el punt 6 de l’apartat vuitè i proposada la llista definitiva de
candidats/es seleccionats/ades, a proposta de la directora general d’Ordenació,
Innovació i Formació Permanent del Professorat;
RESOLC
Primer. Fer pública, a l’annex d’aquesta Resolució, la llista de seleccionats que han obtingut llicència, segons la distribució per modalitats i cossos
establerta a la convocatòria.
Segon. Contra aquesta Resolució podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini
de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el

