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BOIB

Num. 132

meva sol·licitud.
……….…. …… de …………….. de 2008
(nom i signatura)
CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
ANNEX 3
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ……………………
………………….……………………………………………….
CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
…………………………………………………………………....,
[nom i llinatges]
amb DNI/NIE/passaport núm. ……………
i domicili a ……………………..
………………………………………………………………..,
DECLAR:
Que accept la proposta de subvenció de …………………….euros, en els
termes de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de data XX de
XXX de 2008, per la qual es convoca una beca de formació en pràctiques d’onomàstica a l’IEC i a la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. …., de
………………… de ………….).
I perquè consti així, en compliment de l’article 11 a) de l’annex del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de subvencions, i l’article 9 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30
de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, que estableixen que els beneficiaris tenen
l’obligació de comunicar a l’òrgan competent l’acceptació o la renúncia de la
subvenció en els termes de la proposta de concessió, sign aquesta declaració.
[signatura]

20-09-2008

- Sr. José Maria Verdú Valencia, representant del Ministeri de Foment.
- Sra. Catalina Cantarellas Camps, representant de la Universitat de les
Illes Balears.
- Sra. Maria Magdalena Riera Frau, representant de l’Ajuntament de
Palma.
- Sr. Pere Seguí Jaume, representant de l’Ajuntament de Palma.
- Sra. Francisca Cursach Pastor, representant de la Direcció Insular de
Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.
- Sr. Martí Lucena Cañellas, representant del Col·legi d’Arquitectes de les
Illes Balears.
- Sra. Gloria Alcázar Albajar, redactora del projecte d’obres.
- Sr. Pedro Rabassa Sansaloni, director facultatiu de l’obra.
2. Notificar aquesta Resolució a les persones que formen part de la
Comissió de Seguiment de les Obres de Restauració de sa Llonja de Palma.
Palma, 27 d’agost de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 17178
Resolució del director general de Personal Docent , de 8 de
setembre de 2008, per la qual es nomenen directors de centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
D’acord amb el Capítol V, article 137 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació (BOE núm. 106, de 04-05-2006)
D’acord amb l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura de dia 31 de
març de 2008 , per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenaments i
cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics (BOIB núm. 45 de
03-04-2008).

Palma, …… d ……………………. de 2008
CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA

—o—
Num. 17139
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de creació de la
Comissió de Seguiment de les Obres de Restauració de sa Llonja
de Palma
Fets
1.- En data 5 de desembre de 2007 es va adjudicar el contracte administratiu d’obres de restauració de l’edifici de sa Llonja de Palma a l’UTE formada per les empreses Construcciones Llabrés Feliu, SA, i Restaurotec Técnicas
de Restauración, SL.
2.- Per al seguiment de l’obra de restauració de l’edifici de sa Llonja, s’ha
considerat adient la creació d’una comissió tècnica de seguiment, que tindrà
caràcter d’assessorament, formada per representants de les diferents entitats que
per les seves competències tenen implicació en l’obra.
3.- Les diferents entitats han proposat les persones que els han de representar en la comissió de seguiment.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Crear la Comissió de Seguiment, en relació amb l’expedient de contractació núm. Con07 2007 2281, Obres de restauració de sa Llonja de Palma,
que estarà formada pels membres següents:
- Presidenta: Sra. Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i
Cultura.
- Secretari: Sr. Miquel Angel Lladó Ribas, representant de la Direcció
General de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura.
- Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, representant de la Conselleria de Presidència.
- Sr. F. Javier Nieto Revueltas, representant de la Conselleria d’Educació
i Cultura.
- Sr. Pere Joan Martorell Castelló, representant de la Direcció General de
Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura
- Sra. Pilar Mesquida Jaume, representant de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

RESOLC
Primer. Nomenar directors amb caràcter extraordinari dels centres docents
públics als funcionaris que s’indiquen a l’Annex 1 d’aquesta Resolució. Aquests
directors seran nomenats en data 1 de juliol per un període de dos anys.
Segon. Nomenar directors amb caràcter extraordinari dels centres docents
públics als funcionaris que s’indiquen a l’Annex 2 d’aquesta Resolució. Aquests
directors seran nomenats en data 1 de setembre per un període de dos anys.
Tercer. Renovar el nomenament del director del centre docent públic al
funcionari que s’indica a l’Annex 3 d’aquesta Resolució. Aquest director serà
nomenat en data 1 de juliol de 2008 per un període de tres anys .
Quart. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determinen els
articles 8.2a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució al
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 8 de setembre de 2008
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
ANNEX 1
Directors/directores
Codi
Nom
07004345 CP Ariany
07007048 CP Puig de Sa Ginesta
07000716 CP S’Alzinar
07000777 CP Mare de Déu del Toro
07012974 CP Margalida Florit

Municipi
Ariany
Calvià
Capdepera
Ciutadella
Ciutadella

Director/a
Catalina Bergas Ramon
Elena Pintado Málaga
Antònia Massanet Bauzà
Maria Benejam Gener
Maria Goretti Barber Coll

BOIB
07000868
07002518
07006184
07008788
07013644
07013553
07008031
07003127
07003900
07012858
07004503
07004564
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CP Pere Casasnovas
CP Mare de Déu del Toro
CP Migjorn
CP Fornalutx
CP Inca
CP Llucmajor
CP Talaiot
CP Cas Capiscol
CP Gabriel Vallseca
CP Port de Pollença
CP Escola Nova
CP Nostra Sra
de Vialfàs
CP Sa Graduada
CP Sant Antoni
de Portmany
CP Can Bril
CP Es Fossaret
IES Josep Miquel
Guàrdia
IES Port d’Alcúdia
IES Baltasar Porcel
IES Biel Martí
IES Centre de
Tecnificació Esportiva
Illes Balears
Conservatori Professional
de Música i Dansa
de Palma

Ciutadella
Es Mercadal
Felanitx
Fornalutx
Inca
Llucmajor
Manacor
Palma
Palma
Pollença
Porreres
Sa Pobla

Margarita Moll Capellà
Glòria Coll Pons
M. Bonaventura Colom Maimó
Teresa Castañer Beltrán
Pere Antoni M. Mulet Homs
Margarita Barceló Barceló
Serafín Expósito Ruiz
Lourdes Mulet Márquez
M. Assumpció Gallardo Bonet
Mateu Ripoll Torres
Bernardo Ribas Cerdà
Miguel Ángel Pons Rettich

Sa Pobla
Sant Antoni
de Portmany
Sencelles
Sóller
Alaior

Margarita Pericàs Torrens
Raquel Muñoz Sánchez
Francesc Xavier Juan Juan
Gabriel Mateu Batle
Jaume Mascaró Moll

Alcúdia
Andratx
Ferreries
Palma

Florencio Cano Vargas
Manuel Moyà Quintero
Manuel Monerris Barberà
Rafel Crespí Terrasa

Palma

Tomàs Picornell Roig

Municipi
Santanyí
Campos
Eivissa

07700106

Nom
CP Sant Domingo
EOEP General Campos
EOEP General
Eivissa-Formentera
EOEP General Manacor

07700118

EOEP General Menorca

Maó

07700143
07002373

EOEP General Palma 2
Escola Oficial d’Idiomes
d’Eivissa

Palma
Eivissa

Director/a
Antonio Barceló Martorell
Mateo Adrover Pizà
Carlos Meléndez
Guerau de Arellano
Margarita Jerónima
Galmés Manresa
Maria. del Carmen
Cloquells Tudurí
Aurèlia Pardo Gamundí
Maria Jesús Hidalgo Tortosa

Municipi
Andratx

Director/a
Manuel Moyà Quintero

07004576
07013565
07004758
07005593
07007607
07013590
07008338
07008387
07013383

07006810

ANNEX 2
Codi
07007784
07700064
07700088
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els centres docents que imparteixen educació infantil tindran, com a màxim, 25
alumnes per unitat escolar. Tenint en compte aquesta circumstància, aquesta
Direcció General considera que, per atendre les necessitats educatives plantejades, la ràtio adient ha de ser de 26 alumnes per unitat escolar.
Tot i que, per l’edat del nivell educatiu les ràtios del qual es pretenen
incrementar, no es tracta d’un etapa educativa obligatòria, és un deure de les
administracions educatives atendre les demandes de les famílies i garantir, en
aquest sentit, una oferta suficient de places escolars, a l’empara de l’article 15.2
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. A aquest efecte, es considera adient tècnicament articular aquest increment seguint el procediment previst a l’esmentada disposició addicional primera del Decret 37/2008, de 4 d’abril, atès que té en comú la mateixa situació d’urgència o necessitat en atendre
les demandes de places escolars.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.- Incrementar la ràtio de nombre d’alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics del municipi de Palma per al curs 2008-2009, únicament
pel que fa al primer curs del segon cicle d’educació infantil.
2.- Conseqüentment, l’esmentada ràtio queda fixada en 26 alumnes per
unitat escolar, com a màxim.
3.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

ANNEX 3
Codi
Nom
07008338 IES Baltasar Porcel

Manacor

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació, segons els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Palma, 11 de setembre de 2008
El director general
Miquel Martorell Mas

—o—
—o—
Num. 17444
Resolució del director general de Planificació i Centres per la
qual es modifiquen les ràtios corresponents al nivell educatiu de
tres anys als centres docents públics i privats de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics
La disposició addicional primera del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual
s’estableix el règim d’admissió als centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que quan en una zona escolar no hi hagi suficients vacants per atendre les sol·licituds d’admissió d’alumnat en etapes o nivells educatius obligatoris, i s’acrediti que en tots els centres
docents del nivell corresponent s’han esgotat les places escolars ofertes, la
Direcció General de Planificació i Centres pot incrementar el nombre d’unitats
o les ràtios als centres de la zona, sempre que l’augment de ràtios no excedeixi
el 10 % establert legalment, mitjançant resolució motivada.
En el present moment, al llarg del procés d’escolarització corresponent al
curs 2008-2009, s’ha posat de manifest precisament la mancança de places suficients per atendre les sol·licituds d’admissió del nivell educatiu corresponent als
tres anys, la qual ha afectat als centres ubicats al municipi de Palma. Per la qual
cosa és necessari augmentar el nombre d’unitats als centres que ofereixen aquest
nivell educatiu ubicats en el terme municipal de Palma.
Cal recordar que, segons el que disposa l’article 2.2 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 7 d’abril de 2008, per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons
públics als nivells d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009, l’oferta de places escolars es realitza en funció de
la composició de grups, dels quals resulten les places escolars assignades, en
funció de la proporció alumnes /unitat que estableix el Reial decret 1537/2003,
de 5 de desembre, de requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general. En concret, segons l’article 10.2 de l’esmentada norma,

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 17175
Resolució de concessió de subvencions, a l’empara de la
Resolució núm. 12275 de la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de 26 de juny de 2008 (BOIB núm. 94, de 5 de juliol de
2008), per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar
sol·licituds de subvencions per al foment de les noves
instal·lacions solars tèrmiques constituïdes per un únic col·lector
solar, en el marc del Conveni de col·laboració amb l’Institut per
a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).
Fets
1. Les persones o entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta resolució han
presentat a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per a un projecte de nova instal·lació tèrmica constituïda per un únic
col·lector solar.
2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat la sol·licitud i n’han
emès un informe favorable dels aspectes següents:
- La persona o entitat sol·licitant, per la seva naturalesa, pot ser beneficiària de la subvenció objecte de convocatòria.
- La persona o entitat ha presentat la sol·licitud en temps i forma i ha
adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
3. La subvenció es quantifica en 500,00 euros per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 21801G/731C01/78000/00
FF21208 del pressupost vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. L’article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació
en el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.

