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d) EOEPs
Es consolidaran progressivament en plantilla, i d’acord amb les necessitats de cada equip, les places d’Orientació educativa que han estat habilitades
durant els tres darrers cursos.
e) Equips d’atenció primerenca
Es consolidaran progressivament en plantilla les places de les especialitats
de Pedagogia terapèutica (PT) i AL (Audició i llenguatge) que han estat habilitades durant els tres darrers cursos.
f) Centres amb ensenyaments de règim especial
Es consolidaran progressivament en plantilla les places de les especialitats
que han estat habilitades durant els tres darrers cursos.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB,
d’acord amb l’article 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, 22 de desembre de 2009
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—

31-12-2009

1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria d’ensenyament no universitari, aquesta Conselleria és la competent per
convocar i resoldre els concerts educatius.
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. Els articles 51, 62 i 63 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
3. Els articles 3, 21, 23, 24 i 46 i la disposició addicional primera i els preceptes que hi concorden del Reial decret 2377/1985, de dia 18 de desembre,
modificat pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
4. Els articles 10 al 17 i els preceptes que hi concorden del Decret
38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació
i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil.
5. Els articles 4 i 5 i els preceptes que hi concorden del Decret 22/2007,
de 30 de març de 2007, pel qual es regulen els concerts singulars de l’educació
secundària postobligatòria a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. L’article 9 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. Els articles 13 i 14 i els preceptes que hi concorden del Decret 67/2008,
de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears.
8. 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.
9. Els articles, 1, 2 i 3 i els preceptes que hi concorden de l’Ordre de la
consellera d’Educació i Cultura de 29 de gener de 2009, per la qual es regula la
creació i el funcionament de les unitats educatives amb currículum propi en centres ordinaris per als nivells obligatoris en centres sostinguts amb fons públics.

Num. 28420
Resolució de la directora general de Planificació i Centres de 17
de desembre de 2009 per la qual es convoca el procediment de
modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 20102011

Per tot això, i a l’empara del que estableix l’article 16 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

Antecedents
1. L’article 15 punt 1 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 20092010, estableix que els concerts educatius que s’acordin en compliment d’aquesta Ordre tindran una durada de quatre anys. El punt 2 del mateix article
indica que els centres podran modificar cada any el seu concert, una vegada feta
la sol·licitud corresponent. La modificació pel que fa als ensenyaments postobligatoris no podrà suposar un augment de les unitats ja concertades. La
Direcció General de Planificació i
Centres, mitjançant resolució, cada any convocarà el procediment de
modificació de concerts.
2. El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, modificat pel Reial
decret 139/1989, de 10 de febrer, aprova el Reglament de normes bàsiques sobre
concerts educatius en què es fixen els requisits i continguts dels mateixos, així
com el procediment a seguir per al seu establiment, modificació i pròrroga per
a centres d’educació primària i secundària. Per altra banda, el Decret 38/1998,
de 20 de març, regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil en el marc de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, el Decret 22/2007, de 30 de març,
regula els concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en el
Capítol IV del Títol IV les directrius bàsiques que afecten el règim de concerts
educatius per als centres privats que ofereixen ensenyaments gratuïts i satisfan
necessitats d’escolarització (116.1), per les quals es determina que han de tenir
preferència aquells centres que atenen poblacions escolars de condicions econòmiques desfavorables o que realitzen experiències d’interès pedagògic per al
sistema educatiu i, d’entre els centres que compleixen aquests criteris, aquells
que estan constituïts en règim de cooperativa (article 116.2).
4. L’article 116.4 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, estableix que
correspon a les comunitats autònomes dictar les normes necessàries per al desenvolupament del règim de concerts educatius, i l’article 3.1 del Reial decret
2377/1985 preveu que correspon als consellers titulars d’educació que hagin
rebut les corresponents transferències de funcions i serveis la seva aprovació.
Havent-se produït l’esmentada transferència mitjançant el Reial decret

1. Dur a terme la convocatòria de modificació dels concerts educatius per
al curs 2010-2011.

Resolució

2. Obrir el termini en què els centres privats concertats poden, fins al 31
de gener de 2010, presentar les sol·licituds de modificació dels concerts a la
Direcció General de Planificació i Centres, segons els models dels annexos
adjunts, per a:
- Modificar els concerts educatius subscrits per als ensenyaments de
segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial i per als programes de qualificació professional inicial
a partir del curs 2009-2010.
- Modificar els concerts educatius singulars subscrits per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior a
partir del curs 2009-2010, en el sentit de completar unitats ja concertades.
- Modificar els concerts per tal de poder concertar unitats educatives amb
currículum propi (UECP), regulades per l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 29 de gener de 2009, per la qual es regula la creació i el funcionament de les unitats educatives amb currículum propi en centres ordinaris per als
nivells obligatoris en centres sostinguts amb fons públics, a partir del curs 20102011.
Les sol·licituds esmentades han de ser signades per les persones que figuren al registre de centres docents com a titulars dels centres. En el cas que la titularitat correspongui a una persona jurídica, haurà de signar la sol·licitud qui en
tengui la representació, la qual s’haurà d’acreditar documentalment.
3. Trametre les sol·licituds i la documentació presentades a la Comissió de
Concerts Educatius de les Illes Balears per tal que les examini i formuli les propostes d’acord amb el que preveu l’article 23 del Reial decret 2377/1985.
4. Resoldre de manera provisional sobre les sol·licituds de modificació
dels concerts, a partir de les propostes adoptades per la Comissió de Concerts
Educatius de les Illes Balears, i, d’acord amb els recursos pressupostaris desti-
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nats al finançament dels centres concertats, ordenar la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la
Direcció General de Planificació i Centres, i fixar un termini de deu dies perquè,
en el supòsit que hi hagi propostes totalment o parcialment denegatòries, els
sol·licitants puguin al·legar el que considerin procedent segons el seu dret.
5. Elaborar la proposta de resolució definitiva d’aprovació o denegació de
les modificacions de concerts educatius sol·licitades, una vegada valorades les
al·legacions presentades pels sol·licitants i realitzada la fiscalització de la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i elevar-la
al conseller d’Educació i Cultura.
El conseller d’Educació i Cultura haurà de dictar resolució de concessió o
denegació de modificació dels concerts educatius abans del 15 d’abril de 2010,
la qual es publicarà al BOIB i es notificarà només a les persones interessades
quan la resolució sigui denegatòria, i serà sempre motivada.
6. Formalitzar les modificacions dels concerts educatius a través del document administratiu corresponent, abans del 15 de maig de 2010.
7. Trametre aquesta Resolució de convocatòria de modificació dels concerts educatius perquè es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i disposar que estigui disponible a la pàgina web de la Direcció General de
Planificació i Centres.
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SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:
CP:

NIF:
DNI:
Codi:
Localitat:
Illa:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Ensenyaments

Educació primària
( ) Primer curs
( ) Segon curs
( ) Tercer curs
( ) Quart curs
( ) Cinquè curs
( ) Sisè curs

Nombre d’unitats
concertades curs
2009/2010

Nombre d’unitats
sol·licitades curs
2010/2011

………..…..
………..…..
………..…..
………..…..
………..…..
………..…..

……..……….
……..……….
……..……….
……..……….
……..……….
……..……….

OBSERVACIONS:

Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb el que estableixen els articles 53 i 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Planificació i Centres en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que
s’hagi publicat en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat.
Palma, 17 de desembre de 2009
La directora General de Planificació i Centres
Elvira Badia Corbella

EL/LA TITULAR
St./ _____________________________

ANNEX 3
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:

NIF:
DNI:
Codi:
Localitat:
Illa:

CP:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT

ANNEX 1
2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:

____________, ____d _________ de 2010

NIF:
DNI:

Ensenyaments

Educació secundària obligatòria
( ) Primer curs
( ) Segon curs
( ) Tercer curs
( ) Quart curs

Nombre d’unitats
concertades curs
2009/2010

Nombre d’unitats
sol·licitades curs
2010/2011

………..…..
………..…..
………..…..
………..…..

……..……….
……..……….
……..……….
……..……….

OBSERVACIONS:
Codi:
Localitat:
Illa:

____________, ____d _________ de 2010
CP:
EL/LA TITULAR

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Ensenyaments

( ) Educació infantil 3 anys
( ) Educació infantil 4 anys
( ) Educació infantil 5 anys

Nombre d’unitats
concertades curs
2009/2010
……………………
……………………
……………………

OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2010
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________

ANNEX 2
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Nombre d’unitats
sol·licitades curs
2010/2011
…………………..….
…………………..….
…………………..….

St./ _____________________________

ANNEX 4
PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:
CP:

NIF:
DNI:
Codi:
Localitat:
Illa:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT

66

BOIB

Num. 191

31-12-2009

OBSERVACIONS:
DENOMINACIÓ

.............................
.............................
.............................
.............................

Nombre d’unitats
concertades curs
2009/2010
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Nombre d’unitats
sol·licitades curs
2010/2011
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….

OBSERVACIONS:

____________, ____d _________ de 2010
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________

ANNEX 7
EDUCACIÓ ESPECIAL
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011

____________, ____d _________ de 2010
EL/LA TITULAR

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE

St./ _____________________________

ANNEX 5
CICLES FORMATIUS
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011

Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:
CP:

NIF:
DNI:
Codi:
Localitat:
Illa:

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT

NIF:
DNI:

Ensenyaments

Illa:

CP:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Ensenyaments

Nombre d’unitats
concertades curs
2009/2010

Nombre d’unitats
sol·licitades curs
2010/2011

EDUCACIÓ INFANTIL
( ) Auditius
( ) Autistes
( ) Plurideficients
( ) Psíquics

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

EDUCACIÓ BÀSICA
( ) Auditius
( ) Autistes
( ) Plurideficients
( ) Psíquics

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA
( ) Auditius
……………………..
( ) Autistes
……………………..
( ) Plurideficients
……………………..
( ) Psíquics
……………………..

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Codi:
Localitat:

Nombre d’unitats
concertades curs
2009/2010

Nombre d’unitats
sol·licitades curs
2010/2011

CF GRAU MITJÀ
Denominació.
Denominació.
Denominació.
Denominació.
Denominació.

……….…..
……….…..
……….…..
……….…..
……….…..

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

CF GRAU SUPERIOR
Denominació.
Denominació.
Denominació.
Denominació.
Denominació.

……….…..
……….…..
……….…..
……….…..
……….…..

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2010

OBSERVACIONS:

EL/LA TITULAR

____________, ____d _________ de 2010

St./ _____________________________

EL/LA TITULAR
St./ _____________________________

ANNEX 6
BATXILLERAT
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE

NIF:
DNI:

Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:

Codi:
Localitat:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
Representant del/de la titular:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Adreça:
Municipi:

ANNEX 8
UNITATS EDUCATIVES AMB CURRÍCULUM PROPI (UECP)
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2010/2011

Illa:

NIF:
DNI:
Codi:
Localitat:
Illa:

CP:

CP:
( )SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Modalitats:

BATXILLERAT
Arts
Ciències i Tecnologia
Humanitats i C. Socials

Nombre d’unitats
concertades curs
2009/2010

Nombre d’unitats
sol·licitades curs
2010/2011

………..
………..
………..

……….
……….
……….

Ensenyaments
( ) Educació infantil
( ) Educació primària
( ) Educació secundària obligatòria

Nombre d’unitats sol·licitades curs
2010/2011
…………………..………….
…………………..………….
………………………………

OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2010
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- Pròtesis dentals: 2 grups i 40 places (1horabaixa/1 de matí)
- Dietètica: 1 grup i 15 places (1horabaixa)
- Salut ambiental: 1 grup i 15 places (1horabaixa)

EL/LA TITULAR
St./ _____________________________

Palma, 15 de desembre de 2009

—o—
Num. 28422
Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 20 de novembre de 2009 (BOIB
núm.176, de 3 de desembre), per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat de formació professional
específica ADEMA de Palma amb l’ampliació del CFGM de
Cures auxiliars d’infermeria i la reducció del CFGM de
Farmàcia
Advertides les errades que a continuació s’indiquen i amb la finalitat d’esmenar- les, de conformitat amb el que estableix 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, es procedeix a efectuar la següent correcció:
Allà on diu:
Resolució
Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs 2009- 2010, l’ampliació d’1
grup de 10 places del cicle formatiu de grau mitjà de Cures auxiliars d’infermeria i la reducció d’1 grup del cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia al centre
privat de formació professional específica ADEMA.
Com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat de
la manera següent:
Codi de centre: 07008651
Denominació genèrica: centre de formació professional específica
Denominació específica: ADEMA
Titular: ADEMA, S L
Domicili: c/ de Joaquim M. Bover, núm. 3
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
Cicles formatius de grau mitjà:
- Cures auxiliars d’infermeria: 2 grups i 20 places escolars (2 de matí)
- Atenció sociosanitària: 1 grup i 15 places escolars (1 de matí)
- Farmàcia: 1 grup i 20 places escolars (1 de matí)
Cicles formatius de grau superior:
- Higiene bucodental: 2 grups i 40 places (2 de horabaixa)
- Pròtesis dentals: 2 grups i 40 places (1horabaixa/1 de matí)
- Dietètica: 1 grup i 15 places (1horabaixa)
- Salut ambiental: 1 grup i 15 places (1horabaixa)
Ha de dir:
Resolució
Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs 2009- 2010, l’ampliació d’1
grup de 10 places del cicle formatiu de grau mitjà de Cures auxiliars d’infermeria i reducció d’1 grup del cicle formatiu de grau mitja de Farmàcia al centre privat de formació professional específica ADEMA.
Com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat de
la manera següent:
Codi de centre: 07005647
Denominació genèrica: centre de formació professional específica
Denominació específica: ADEMA
Titular: ADEMA, S L
Domicili: c/ de Joaquim M. Bover, núm. 3
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
Cicles formatius de grau mitjà:
- Cures auxiliars d’infermeria: 2 grups i 20 places escolars (2 de matí)
- Atenció sociosanitària: 1 grup i 15 places escolars (1 de matí)
- Farmàcia: 1 grup i 20 places escolars (1 de matí)
Cicles formatius de grau superior:
- Higiene bucodental: 2 grups i 40 places (2 de horabaixa)

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 28423
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 10 de desembre de 2009, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria ‘Fray Juan Ballester’, de Campos
Fets
1. La Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 14 de
setembre de 1998 (BOIB núm. 126, de 1 d’octubre) autoritzà el centre docent
privat concertat ‘Fray Juan Ballester’ de Campos (codi: 07000650) amb la configuració següent: 3 unitats d’educació infantil de segon cicle, 12 unitats d’educació primària i 4 unitats d’educació secundària obligatòria.
2. Amb data 9 de juny de 2008 (NRE 43415/2008, de 9 de juny), el Sr
Antoni Lladó Lladó, representant de la titularitat del centre docent privat concertat ‘Fray Juan Ballester’ de Campos, sol·licità l’autorització de la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació infantil.
3. Amb data 8 de juliol de 2008, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió,
emeté un informe tècnic favorable del projecte presentat.
4. Amb data 9 de juliol de 2008 (NRS 7589/2008, de 14 de juliol), el
director general de Planificació i Centres comunicà al representant de la titularitat del centre docent l’informe favorable del projecte presentat i l’informà que
havia de comunicar a aquesta Direcció General que les instal·lacions s’adequaven als plànols aprovats, per tal que els serveis tècnics de la Conselleria poguessin dur a terme la preceptiva visita de comprovació de les obres.
5.Amb data 10 de setembre de 2008 el Sr Antoni Lladó Lladó, representant de la titularitat del centre docent privat concertat ‘Fray Juan Ballester’ de
Campos, sol·licità l’autorització d’una nova configuració respecte a la seva petició inicial. La nova configuració seria 5 unitats d’educació infantil, 8 unitats
d’educació primària i 4 unitats d’educació secundaria obligatòria.
6. Amb data 21 d’octubre de 2008, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, emeté un informe tècnic desfavorable del projecte presentat.
7. Amb data 5 de març el Sr Antoni Lladó Lladó, representant de la titularitat del centre docent privat concertat ‘Fray Juan Ballester’ presentà nova
documentació i sol·licità modificar la configuració informada desfavorablement
de 5 unitats d’educació infantil, 8 unitats d’educació primària i 4 unitats d’educació secundaria obligatòria per la de 4 unitats d’educació infantil, 7 unitats d’educació primària i 4 unitats d’educació secundària.
8. Amb data 8 de juliol de 2009, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió,
emeté un informe tècnic favorable del projecte presentat
9. Amb data 16 de juliol de 2009 (NRS 9857/2009, de 17 de juliol), el
director general de Planificació i Centres comunicà a la representant de la titularitat del centre docent l’informe favorable del projecte presentat i l’informà
que havia de comunicar a aquesta Direcció General que les instal·lacions s’adequaven als plànols aprovats, per tal que els serveis tècnics de la Conselleria
poguessin dur a terme la preceptiva visita de comprovació de les obres.
10. Amb data 14 d’octubre de 2009, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, un cop realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de comprovar que les instal·lacions s’adapten als plànols informats, ha emès informe tècnic favorable.
Fonaments de dret
1. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora
del dret a l’educació.
2. Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4 de març), d’Educació.
3. Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB del 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. 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. 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. 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 univer-

