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El/la professor/a beneficiari
Signatura:
El/la representat de l’empresa(1)
Signatura i segell:
(1) Únicament s’ha d’emplenar en el cas que la renúncia sigui per voluntat de
l’empresa.
DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Palma, 6 d’octubre de 2009
El director general d’Innovació i Formació del Professorat
Josep Serra i Colomar
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Num. 22150
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 25 de setembre
de 2009, per la qual es modifiquen els concerts educatius de
règim general subscrits per la Conselleria d’Educació i Cultura
amb les titularitats dels centres Ntra. Sra. de la Consolación
d’Alcúdia, Ntra. Sra. de la Providencia, Pius XII i Juan de la
Cierva de Palma, i els concerts educatius de règim singular subscrits amb les titularitats dels centres Virgen del Carmen, Pius XII
i Aula Balear de Palma, per al curs 2009-2010
Antecedents
1. Amb data 10 de juliol de 2009 (BOIB núm. 106, de 23 juliol de 2009),
la consellera d’Educació i Cultura ha dictat una Resolució sobre la concessió,
renovació i denegació definitiva dels concerts educatius a partir del curs 20092010, de conformitat amb el procediment previst a l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2008 (BOIB núm. 181, de 25 de desembre de 2008), per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i
la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2009-2010.
2. L’article 15.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de
desembre de 2008 diu que la Conselleria d’Educació i Cultura, previ informe de
la Direcció General de Planificació i Centres, i oïda la Comissió de Concerts
Educatius de les Illes Balears, a l’inici del curs escolar i per adaptar-se a les
necessitats d’escolarització d’ensenyaments obligatoris, podrà modificar concerts amb centres privats que tenguin autoritzades unitats escolars dels ensenyaments corresponents, sempre amb l’acord dels centres afectats.
3. Necessitats d’escolarització de segon cicle d’educació infantil detectades a determinades zones del municipi de Palma, així com al municipi
d’Alcúdia, fan necessari l’increment d’unitats d’aquests ensenyaments en
alguns centres per al curs 2009-2010, sempre amb el seu acord.
4. L’observació número 17 de la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de 10 de juliol de 2009, sobre la concessió, renovació i denegació definitiva dels concerts educatius a partir del curs 2009-2010, vincula el concert
d’unitats completes de batxillerat a una ràtio suficient d’alumnes.
5. Una volta consultades les dades de matrícula per als ensenyaments de
batxillerat en determinats centres durant els primers dies de setembre, es confirma una ràtio suficient per poder concertar una unitat completa de batxillerat
en aquests centres per al curs 2009-2010.
6. Conseqüentment, concorren circumstàncies individualitzades i específiques que justifiquen la modificació dels concerts educatius subscrits entre la
Conselleria d’Educació i Cultura i les titularitats dels centres docents privats que
es relacionen als annexos d’aquesta Resolució en els termes exposats en els presents antecedents.
Fonaments de dret
1. Els articles 116 i 117 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. L’article 51 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
3. L’article 46 i els preceptes que hi concorden del Reial decret
2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
4. L’article 12 i els preceptes que hi concorden del Decret 38/1998, de 20
de març, que regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts
del segon cicle d’educació infantil.
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5. Els articles 15, 17 i els preceptes que hi concorden de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2008, per la qual es du a
terme la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius
a partir del curs acadèmic 2009-2010.
6. L’article 3, la disposició addicional primera i els preceptes que hi concorden del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
7. L’article 2 i els preceptes que hi concorden de l’Ordre de la consellera
d’Educació i cultura, de 9 de març de 2009, per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als
nivells de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2009-2010.
Per tot això, a proposta del director general de Planificació i Centres i a
l’empara del que estableix l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la
següent
Resolució
1. Aprovar la modificació dels concerts educatius de règim general subscrits entre la Conselleria d’Educació i Cultura i les titularitats dels centres
docents privats que es relacionen a l’annex I d’aquesta Resolució, en el sentit
d’incrementar una unitat més del segon cicle d’educació infantil amb efectes d’1
de setembre de 2009, pels motius que s’hi indiquen, així com el nombre d’unitats concertades per nivells d’ensenyament obligatori que tindran durant el curs
2009-2010.
2. Aprovar la modificació dels concerts educatius de règim singular subscrits entre la Conselleria d’Educació i Cultura i les titularitats dels centres
docents privats que es relacionen a l’annex II d’aquesta Resolució, en el sentit
de completar una unitat més de batxillerat amb efectes d’1 de setembre de 2009,
pels motius que s’hi indiquen, així com el nombre d’unitats concertades per
nivells d’ensenyament postobligatori que tindran durant el curs 2009-2010.
3. Les modificacions dels concerts educatius esmentats als annexos I i II
de la present Resolució vigiran durant el curs 2009-2010.
4. Els concerts de les unitats incrementades de segon cicle d’educació
infantil, així com els concerts de les unitats completades de batxillerat, s’hauran
de revisar anualment.
5. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-la als interessats, de conformitat amb el que disposen els articles 58 i 59 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
6. Comunicar als interessats la data, el lloc i l’hora en què hauran de comparèixer per signar el document administratiu de modificació del concert educatiu. Entre la notificació i la signatura del document hi haurà d’haver un termini de quaranta-vuit hores.
7. Formalitzar la modificació dels concerts educatius aprovats per la present Resolució, mitjançant una diligència subscrita pel conseller d’Educació i
Cultura i els titulars dels centres corresponents, o persones amb representació
legal degudament acreditada, que s’haurà d’adjuntar al document de formalització del concert educatiu.
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament 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 de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 25 de setembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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ANNEX I
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS
Codi
07000111
07002695
07003511
07003699

Nom
NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION
CEI NTRA. SRA. PROVIDENCIA
PIUS XII
JUAN DE LA CIERVA

Localitat
ALCUDIA
SON FERRIOL
PALMA
PALMA

EI
5
7
7
5

EP
7
0
12
11

ESO1
2
0
4
2

ESO2
2
0
4
2

PT
1
0,5
0,5
1

AL
0
0
0,5
0

PTs
0
0
0,5
0

Observacions
1,3
1,3, 4
1,3, 4
1,3

ANNEX II
ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS
Codi
07002816
07003511
07006767

Nom
VIRGEN DEL CARMEN
PIUS XII
AULA BALEAR

Localitat
PALMA
PALMA
SA VILETA

BTX
4
4
4

PQPI

CFGM

1 ADM21
1 ELE21 1r
1 ELE21 2n

CFGS

Observacions
2, 5
2, 5
2, 5

OBSERVACIONS:
1. Modificació del concert educatiu per al curs 2009-2010 per als ensenyaments del segon cicle d’educació infantil.
2. Modificació del concert educatiu per al curs 2009-2010 per als ensenyaments de batxillerat.
3. Les dades de matrícula del centre i les dades relatives a l’escolarització de la zona justifiquen la modificació del concert d’educació infantil.
4. La modificació del concert d’unitats d’infantil es formalitzarà una vegada el centre disposi de l’autorització preceptiva.
5. La ràtio d’alumnes de batxillerat és suficient per concertar una unitat completa.
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Num. 22155
Resolució de la directora general de Política Lingüística de dia 30 de setembre de 2009 per la qual es fa pública la relació de persones que han
superat les proves de la convocatòria de febrer de 2009 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català de la Direcció General
de Política Lingüística
D’acord amb la Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura de dia 20 d’octubre de 2008 (BOIB núm. 151,
de 25 d’octubre de 2008) per la qual es convoquen les proves de l’any 2009 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la
Direcció General de Política Lingüística, i una vegada que els tribunals han conclòs el procés d’avaluació de les proves de la convocatòria de febrer de 2009, dict
la següent
RESOLUCIÓ
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les llistes amb les persones que en la convocatòria de febrer de 2009 han resultat aptes per a l’obtenció dels
certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística, que s’adjunten com a annex a aquesta Resolució.
Palma, 30 de setembre de 2009
La directora general de Política Lingüística
Margalida Tous i Ferrer

ANNEX
Certificat de coneixements orals de català (certificat A)
Abajo Pérez del Villar, Maria
Abrines Coll, Maria Magdalena
Abrines Pou, Margarita Ana
Acedo Sáez, Francisca
Acosta Bover, Francisco Javier
Acuña, Miriam Andrea
Adrover Llavoré, Ana María
Adrover Rigo, Catalina
Aflallo Segura, Giuseppe
Aguayo Chávez, Marlene Ivonne
Aguiló Prats, Juan Ramón
Albero Santamaría, Óscar
Alburquerque Otero, María Cristina
Alcalde Lanzas, Francisca
Alcalde Muñoz, Rafael
Alcaraz Garnés, Ángel
Alcina Cañellas, Guillermo
Alemany Bonet, Francisca
Alfaro Parets, Maria Cristina
Alfonso Blanes, Francisco Javier
Aliaga Rodríguez, Eva Maria
Aller Losada, Julio César
Almagro Rodríguez, María Dolores
Alomar Perelló, Pere Josep
Alomar Rebassa, Maria Antonia
Alonso Zambudio, Maria
Alorda Genovart, Santiago
Aloy Mas, José
Alvarado Sánchez, Francisco

42968341V
43046818H
43039405B
18216075Y
43025781A
X3453600N
78305618W
42940617P
00830058B
43163525T
34064914M
47251468S
44900223Z
43014827C
41459945F
78205227Y
78202743Y
42975891T
43148895K
43092833X
44854263P
10072412E
24262808Q
43049173G
43046511X
34069636N
18234249X
41384418N
15246201F

