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Palma, 26 de maig de 2009
Palma, 14 de maig de 2009
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

ANNEX
Sol·licitud de bonificació de les tarifes del peatge del túnel de Sóller, a la carretera Ma-11,
per als residents en els municipis de Sóller, Fornalutx i Escorca, d’acord amb l’Ordre del
conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 26 de maig de 2009
Llinatges: _________________________ Nom: ____________________
DNI o certificat de residència a Espanya núm.: _____________________
Domicili: _________________________ Codi postal: _____________
Municipi d’empadronament:
( ) Sóller
( ) Fornalutx
( ) Escorca
Telèfon de contacte: __________________________
Adreça electrònica: ___________________________
Matrícula del vehicle o vehicles que s’utilitzaran per passar pel túnel de Sóller:
1)_____________________, model ____________________________
2)____________________, model _____________________________
Compte bancari: ___________________________________________
Targeta de crèdit de pagament del peatge (visa)___________________
_________________________________________________________
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
- Còpia del DNI o certificat de residència a Espanya.
- Certificat d’empadronament en el municipi de Sóller, Fornalutx o Escorca.
- Còpia compulsada del permís de circulació emès o reconegut per l’autoritat administrativa corresponent i vàlid per circular a Espanya.
- Còpia compulsada del darrer rebut justificatiu del pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Autorització de la persona titular del vehicle a la sol·licitant de la subvenció per a
la conducció habitual del/s vehicle/s consignats en la sol·licitud. S’ha d’acreditar la relació
familiar.
- Certificat de l’entitat bancària corresponent, acreditatiu de la titularitat del compte
bancari o targeta Visa esmentats per la persona sol·licitant.
La persona sol·licitant de la compensació econòmica autoritza l’empresa Compañía
Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A., perquè faciliti a la comunitat autònoma de les Illes
Balears el nombre de viatges mensuals realitzats i l’import abonat en concepte de peatge
perquè aquesta pugui efectuar l’abonament de l’import de la bonificació corresponent en
el compte corrent indicat en aquesta sol·licitud.
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, s’adverteix que les dades personals que puguin
constar en aquesta sol·licitud s’inclouran en un fitxer amb la finalitat de facilitar-hi l’accés
a les persones que hi figurin, amb l’objectiu de possibilitar l’exercici dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades, mitjançant la presentació d’un
escrit acompanyat d’una fotocopia del DNI a l’ajuntament corresponent.
Localitat i data: _____________, _____ d ______________ de 20___
Signatura de la persona sol·licitant
AJUNTAMENT D ______________________________
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12057
Correcció d’errades de l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament de
l’educació primària a les Illes Balears
D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, havent advertit
un error material en la versió catalana de l’ordre esmentada (BOIB núm. 69 de
12 de maig), es procedeix a la següent correcció:
A la pàgina 18, segona columna, Annex 1 on diu: ‘Educació per a la ciutadania 6è curs 1’5 h’.
Hi ha de dir: ‘Educació per a la ciutadania 5è curs 1’5 h’

—o—
Num. 11057
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 13 de
maig de 2009 per la qual es modifica l’autorització del centre privat concertat La Salle de Palma
Fets
1. La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de data 9 de maig de
2007 (BOIB núm. 73, de 17 de maig) autoritzà el centre docent privat concertat
La Salle (codi: 07004333) amb la configuració següent: 13 unitats d’educació
infantil de segon cicle, 24 unitats d’educació primària, 20 unitats d’educació
secundària obligatòria i 10 unitats de batxillerat.
2. Amb data 5 de febrer de 2008 (NRE 8111/2008 de dia 6 de febrer), el
Sr. Ramón Palacios San, representant de la titularitat del centre docent privat
denominat La Salle, sol·licità l’autorització de la supressió d’una unitat d’educació infantil i l’ampliació d’una unitat d’educació primària.
3. Amb data 12 de març de 2008, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió emeté un informe tècnic favorable del projecte presentat.
4. Amb data 20 d’octubre de 2008, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, prèvia petició del director del centre docent privat concertat La Salle
i realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de comprovar que les
instal·lacions s’adapten als plànols informats, emeté informe tècnic desfavorable.
5. Amb data 27 de novembre de 2008 (NRE 79726/2008 de dia 28 de
novembre), el Sr. Ramón Palacios San, representant de la titularitat del centre
docent privat denominat La Salle, presentà nova documentació per tal d’esmenar les deficiències advertides.
6. Amb data 6 de març de 2009, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
emeté un informe tècnic favorable del projecte presentat.
7. Amb data 27 de març de 2009, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, prèvia petició del director del centre docent privat concertat La Salle
i realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de comprovar que les
instal·lacions s’adapten als plànols informats, emet informe tècnic favorable.
Fonaments de dret
1. La llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora del dret a l’educació.
2. La llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4 de març), d’educació.
3. La llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26 de juny), pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, segons el que determina l’Ordre de 7 de gener de
2004 (BOIB del 15).
5. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions
de centres privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
6. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
1. Autoritzar la supressió d’una unitat d’educació infantil i l’ampliació
d’una unitat d’educació primària al centre docent privat concertat La Salle.
2. Com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat
de la manera següent:
Codi de centre: 07004333
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, d’educació primària,
d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional
Denominació específica: La Salle
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas
Domicili: Camí de Son Rapinya, núm. 29
Localitat: Palma
Municipi: Palma

