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l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Reial decret 334/1985, de 6 de març (BOE del 16 de març), pel qual
s’estableixen el conjunt de mesures d’educació especial.
5. Reial decret 696/1995, de 28 d’abril (BOE del 2 de juny), pel qual s’estableixen els criteris d’ordenació dels alumnes amb necessitats educatives especials.
6. L’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura de 24 de març de 2009,
per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
7. 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).
8. Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de
centres privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
9. 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
Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2010-2011, l’ampliació de dues unitats de PQPI, taller específic, d’auxiliar d’oficina i d’auxiliar
de cortinatge i decoració, al centre privat concertat La Purísima de Palma.
Com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat de
la manera següent:

27-07-2010

quen els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al
curs 2009-10 (BOIB núm. 73 de 15 de maig de 2010) convoca els alumnes que
en el curs 2009-10 han finalitzat els estudis de batxillerat amb una nota mitjana
igual o superior a 8,75 a realitzar una prova per obtenir Premi Extraordinari de
Batxillerat. La convocatòria estableix fins a sis premis extraordinaris, atesa la
matrícula de segon curs en l’any escolar 2009-2010.
2.El dia 16 de juny es realitzà la prova a la qual es presentaren 128 alumnes.
3.El dia 28 de juny el tribunal proposà per a l’obtenció dels premis als sis
alumnes amb millor qualificació en la prova realitzada.
4.Vista la proposta conseqüent elevada per la directora general
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives i d’acord amb l’apartat b)
del punt 15 de la Resolució de la convocatòria, dict la següent
Resolució
1.Adjudicar Premis Extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs
2009-10, als alumnes:
Valbuena Villalonga, Miguel
Seguí Delgado, Gal·la
Cabot Talens, Eduard
Román Castellanos, Lara
Ferrer Gost, Joana Maria
Tejero Gomis, Javier
2.Aquesta distinció ha de ser anotada a l’expedient acadèmic i a l’historial acadèmic de l’alumne o alumna que ha obtingut el Premi Extraordinari pel
secretari o secretària del centre on ha finalitzat els estudis de batxillerat..
3.De l’obtenció d’aquest premi se’n deriven els beneficis següents:

Codi de centre: 07004308
Denominació genèrica: centre d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i d’educació especial
Denominació específica: La Purísima
Titular: Terciarias Franciscanas de la Inmaculada
Domicili: C/ Sevilla, núm. 19
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
- educació infantil de segon cicle: 6 unitats
- educació primària: 7 unitats
- educació secundària obligatòria: 4 unitats
- educació especial:
- educació infantil especial: 2 unitats
- educació bàsica especial: 8 unitats
- PQPI –taller específic: 2 unitats
- auxiliar d’oficina i auxiliar de cortinatge i decoració
3. El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació
dels professors destinats a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució.
En cas contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.
4. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent
i a sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició de conformitat amb el que preveu 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 en el termini d’un mes, o un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 6 de juliol de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 16614
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents
al curs 2009-10
Antecedents
1.La Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es convo-

a) Optar, prèvia inscripció, a Premi Nacional de Batxillerat.
b) Gaudir d’exempció total del pagament dels preus públics per serveis
acadèmics en el primer curs d’estudis superiors en un centre públic de l’àmbit
territorial de les Illes Balears
c) Rebre de la Conselleria d’Educació i Cultura una ajuda per un import
de 610,00 €, d’acord amb el procediment establert a la Resolució de la convocatòria.
Aquesta Resolució tendrà efectes des de l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que acaba la via administrativa, pot interposarse recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptador des de la
data de publicació, davant la consellera d’Educació i Cultura, o 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 la data de publicació d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa .
Palma, 5 de juliol de 2010.
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 16683
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juliol de
2010 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle incomplet CEI 101
Dálmatas del Pont d’Inca, Marratxí
Antecedents
1. El 22 de novembre de 2007 (registre d’entrada núm. 66963/2007), la
senyora M. del Mar Martínez Cabrera va presentar a la Conselleria d’Educació
i Cultura una sol·licitud d’autorització d’un centre d’educació infantil privat de
primer cicle i el projecte d’obres corresponent.
2. El 3 de desembre de 2007 (registre de sortida núm. 12349/2007, de 4
de desembre), el director general de Planificació i Centres va comunicar a la
interessada la necessitat de presentar la documentació acreditativa de la titularitat del centre i la sol·licitud d’autorització degudament emplenada.
3. El 12 de desembre de 2007 (registre d’entrada núm. 72381/2007), la
senyora Martínez va presentar la documentació requerida per l’ofici abans
esmentat i va sol·licitar l’autorització de 4 unitats d’educació infantil de primer
cicle (una unitat de 0 a 1 anys, una unitat d’1 a 2 anys i dues unitats de 2 a 3
anys).
4. L’1 de febrer de 2008, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió va
emetre un informe desfavorable sobre el projecte presentat.
5. El 24 de març de 2009 (registre d’entrada núm. 21980/2009, de 25 de
març), la senyora Martínez va sol·licitar modificar la configuració de 4 unitats a

