BOIB

Num. 167

29-11-2008

35

ment al centre, segons la següent escala:
Tipus
Tipus
Tipus
Tipus
Tipus
Tipus

A: Centres de 54 o més unitats
B: Centres de 27 a 53 unitats
C: Centres de 18 a 26 unitats
D: Centres de 9 a 17 unitats
E: Centres de 3 a 8 unitats
F: Centres d’1 a 2 unitats
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Num. 22639
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 18 de
novembre de 2008, per la qual es modifica la Resolució de la
consellera d’Educació i Cultura de dia 24 de juliol de 2008, per
la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots es
aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per
Resolució de 19 de març de 2008
Fets:
Estimat el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. M.
Immaculada Pujol Burguera, contra la resolució de la Consellera d’Educació i
Cultura de 24 de juliol de 2008 (BOIB núm. 135 de 29-07-2008).
RESOLC
Primer. Modificar la Resolució esmentada on la Sra. M. Immaculada
Pujol Burguera, amb DNI 043061559, figura a l’ANNEX 2. Opositors aprovats del cos de Professors d’Ensenyament Secundari (0590), Illa de Mallorca,
especialitat 004 Llengua Castellana i Literatura, amb una puntuació de 6,1872
per la puntuació de 6,4672 i situar-la entre la Sra. Begonya Porcar Huerga i la
Sra. Ana Maria Fernández Bennasar.
Segon . Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 10
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
No obstant això, els interessats 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 en el
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, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 18 de novembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Num. 22759
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 20 de novembre de 2008, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament
del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Rin Tin
Tin de Palma
Fets
1. Amb data 20 de desembre de 2000, la Sra. Margarita Ros Mir va
sol·licitar l’autorització d’un centre d’educació infantil amb 3 unitats de primer
cicle (0-1 anys: 1 unitat; 1-2 anys: 1 unitat; 2-3 anys: 1 unitat), que es denominarà CEI Rin Tin Tin, adjuntant el projecte d’obres de les instal·lacions on s’ubicarà.
2. El 15 de gener de 2001, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió va
emetre informe desfavorable del projecte presentat.
3. El 26 de febrer de 2001, la Sra. Margarita Ros Mir va presentar un nou
projecte en què se solucionen les deficiències que motivaren l’informe abans
esmentat.
4. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió, amb data 8 de març de 2001,
va informar favorablement el nou projecte.

5. La Resolució del director general de Planificació i Centres de 19 de
març de 2001 va aprovar el projecte d’obres del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Rin Tin Tin.
6. La titular informà, amb data 24 d’agost de 2005, de l’acabament de les
obres i hi sol·licità la visita perquè es comprovés que les instal·lacions s’adapten als plànols.
7. El 7 de setembre de 2005, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió va
emetre informe tècnic de la visita desfavorable, en el sentit que les instal·lacions
no s’adaptaven als plànols informats per aquest Servei amb data 8 de març de
2001.
8. Amb data de 19 de setembre de 2005 (NRS 8205/2005, de 21 de setembre), el director general de Planificació i Centres Educatius va comunicar a la
titular l’informe desfavorable per tal que presentés la documentació i formulés
les al·legacions adients.
9. La directora del centre educatiu va trametre amb carta signada dia 16
de setembre de 2005 (NRE 44432/2005, de 23 de setembre), a la Direcció
General de Planificació i Centres el projecte bàsic i d’execució d’ampliació del
centre d’educació infantil privat de primer cicle Rin Tin Tin, que havia estat
modificat en relació amb el que s’havia presentat anteriorment.
10. Amb data 28 de setembre de 2005 (NRE 3641, de 7 d’octubre de
2005), el Servei de Projectes, Obres i Supervisió va informar favorablement el
projecte, en el sentit que els espais proposats s’ajusten al compliment dels requisits mínims dels centres educatius prevists al Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny.
11. Amb data de 10 d’octubre de 2005 (NRE 3803, de 17 d’octubre de
2005), el Servei de Projectes, Obres i Supervisió, va emetre informe favorable
de l’expedient, atès que, després de realitzar visita d’inspecció dia 7 d’octubre
de 2005, es comprovà que les instal·lacions s’adaptaven als plànols informats
per aquest servei amb data 28 de setembre de 2005.
12. Amb data de 22 de desembre de 2005 (NRS 12313/2005, de 23 de desembre), el director general de Planificació i Centres Educatius comunicà a la
titular del centre educatiu l’informe favorable de la visita al centre i li va requerir que aportés la relació del professorat amb les fotocòpies de les respectives
titulacions.
13. El 21 de novembre de 2005 (NRE 136/2006, de 2 de gener de 2006),
la directora del centre educatiu va trametre a la Direcció General de Planificació
i Centres Educatius la documentació de la relació de professorat del centre i
còpies de la seva titulació acadèmica.
14. Amb data d’11 de gener de 2006, el director general de Planificació i
Centres Educatius va trametre a la Direcció General d’Administració i Inspecció
Educativa les titulacions aportades pel centre educatiu i sol·licità el preceptiu
informe.
15. Amb data de 14 de març de 2006 (NRE 750, de 16 de març de 2006),
el Director General d’Administració i Inspecció Educativa va trametre un informe al Director General de Planificació i Centres Educatius amb què va concloure que una professora no havia presentat cap especialitat en el seu títol de
mestra, per tant no reunia els requisits de titulació prevists als articles 14 i 15 del
Reial decret 1004/1991. En el mateix informe es va concloure que segons el que
disposen els articles 14 i 15 del Reial decret esmentat, els professionals amb
titulació adequada permetrien posar en funcionament dues unitats i, també, es
va sol·licitar a la titular còpies acarades de les titulacions presentades.
16. Amb data 21 de març de 2006, el director general de Planificació i
Centres Educatius va comunicar a la Sra. Margarita Ros Mir el resultat de l’informe d’inspecció i el procediment a seguir per tal d’obtenir informe favorable.
17. Amb data de 12 de desembre de 2007, la directora del centre educatiu,
en contestació a la carta, presentà còpies acarades de les titulacions corresponents del personal docent. Posteriorment la Direcció General de Planificació i
Centres va comunicar a la titular del centre que la documentació presentada no
era suficient per sol·licitar l’informe d’inspecció pel que fa al nivell de català
requerit al professorat.
18. Amb data de 17 d’octubre de 2008, la titular del centre educatiu presentà la documentació requerida respecte del nivell de català exigible de conformitat a l’apartat f de l’article 11 del Decret 60/2008.
19. Amb data de 21 d’octubre de 2008, la Comissió de valoració de la qualificació del professorat de centres d’educació infantil de primer cicle emet
informe favorable respecte del nombre de professionals, del nombre mínim de
mestres d’educació infantil i de la resta del personal d’atenció educativa, i favo-

