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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 17769
Correcció d’errors advertits en l’ordre de 28 d’agost de 2007 de
la consellera d’Educació i Cultura per la qual es resolen els procediments sobre l’establiment de concerts singulars de l’educació
secundària postobligatòria per al curs 2007-08.

22-09-2007

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o 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 del dia següent al de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 14 de setembre de 2007

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 28 d’agost de 2007
(BOIB del 4 de setembre de 2007 Núm. 133) per la qual es resolen els procediments sobre l’establiment de concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria per al curs 2007-08.
S’ha detectat una errada a l’annex I de l’esmentada ordre que cal esmenar.
Atès això se’n publica la correcció següent:
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Ha de dir:
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Sant Francesc Palma

ANNEX

OBSERV.

On diu:
07003298

La consellera d’Educació i Cultura
Bárbara Galmés Chicón

CENTRES DOCENTS DE PALMA
Nom

Nivells

Aladern
Tamarell
Àncora

Educació infantil 2n cicle 6 unitats 225 PE
Educació primària 6 unitats 150 PE
Educació primària 6 unitats 150 PE

Motivació de la Denegació
Palma, 10 de setembre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 17801
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es denega l’accés al règim de concerts educatius als centres privats d’educació infantil de segon cicle i de primària obligatòria
Aladern, Tamarell i Àncora de Palma.
Examinats els expedients iniciats per la representació de la Fundació
Educació i Família Illes Balears, entitat titular dels centres privats d’educació
infantil de segon cicle i de primària obligatòria, denominats Aladern, Tamarell i
Àncora de Palma.
Vistes les sol·licituds presentades per l’esmentada Fundació per a l’aprovació dels concerts educatius que s’indiquen a l’annex d’aquesta Ordre i que els
esmentats expedients han estat tramitats a través de la Direcció General de
Planificació i Centres i que, segons consta als corresponents expedients, han
estat informats tant per l’esmentada Direcció General com pels serveis tècnics
del Servei de Projectes, Obres i Supervisió.
Vista la legislació vigent aplicable especialment la llei Orgànica 2/2006,
de 3 de maig d’Educació, el Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, el
Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris així com el
decret 38/1998, de 20 de març, que regula el règim d’establiment, modificació i
pròrroga dels concerts del segon cicle d’educació infantil, a proposta de la
Direcció General de Planificació i Centres, dict la següent
ORDRE
Article 1
Denegar l’accés al règim de concerts educatius als centres docents privats
que es relacionen a l’annex d’aquesta Ordre, en què s’expressen els motius de
la denegació segons disposa l’article 24.1 del Reial decret 2377/1985 pel qual
s’aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
Article 2
Notificar aquesta Ordre a l’entitat titular del centre, la Fundació Educació
i Família Illes Balears.
Disposició Final Única
Aquesta Ordre començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Ordre -que posa fi a la via administrativa- podrà interposar-se un 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, de règim jurídic de

El centres, en data 11 de setembre de 2007, no disposaven encara de la
preceptiva autorització d’obertura i funcionaments per motius aliens a
l’Administració Educativa.
No compliment dels terminis d’acabament de les obres d’instal·lacions del
centre.
No acreditació de la concurrència de cap dels requisits o circumstàncies
previstes a l’article 116 de la Llei Òrgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i
a l’article 11 del Reial decret 332/1992.
No acreditació del sistema de provisió del professorat d’acord amb el que
s’estableix a l’article 29 del Reial decret 2377/1985.
Manca de ràtios en els nivells, establerts per la Resolució de la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius de 10 de maig de 2007 (BOIB
núm.76, de 22-05-2007)
Aladern, manca ràtios en el tercer curs d’educació infantil.
Àncora, manca ràtios a tots els nivells de 1r a 6è de primària.
Tamarell, manca ràtios a tots els nivells de 3è a 6è de primària.
Incompliment de les clàusules tercera i sisena dels convenis signats en
data 30 d’agost de 2006 entre la conselleria d’Educació i Cultura i la Fundació
Educació i Família de les Illes Balears en relació els esmentats centres docents,
Aladern, Àncora i Tamarell

—o—
Num. 17797
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 de setembre de 2007, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament
del centre privat d’educació primària Àncora, de Palma, de titularitat de la Fundació Educació i Família Illes Balears
Fets
1. El 8 de març de 2006, el Sr. Salvador Beltran García Ruiz, en representació de l’entitat Fundació Educació i Família Illes Balears, va sol·licitar
l’autorització d’un centre privat d’educació primària, amb 12 unitats i 300 places, educació secundària, amb 8 unitats i 240 places i batxillerat amb 4 unitats i
140 places.
2.Després de diferents canvis, els quals consten a l’expedient, i en relació
a la petició inicial , finalment, amb data de 22 de març de 2007 es va sol·licitar
l’autorització d’un centre d’educació primària amb 6 unitats i 150 places.
3. La proposta de resolució de la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius, de 18 d’abril de 2007, elevada a Resolució pel conseller
d’Educació i Cultura en la mateixa data, va autoritzar, amb caràcter provisional,
l’obertura i el funcionament del centre Àncora, amb capacitat per a 6 unitats d’educació primària, amb el número de codi 07013528. Aquesta autorització provisional es va atorgar, amb efectes, fins a dia 1 de setembre de 2007, data en què
havien d’estar acabades les obres per poder aprovar l’autorització definitiva o,
en el seu cas, restava sense cap efecte l’esmentada autorització provisional.
4. La Fundació Educació i Família Illes Balears va sol·licitar, amb data de

