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Primer
Palma, 19 de gener de 2011
1.Establir que les persones que es matriculin per primera vegada en els
ensenyaments de l’educació secundària per a persones adultes que condueixen
al títol de graduat en educació secundària obligatòria han de participar en un
procés de valoració inicial previ a l’inici del procés formatiu. En aquest procés
s’ha de valorar la formació reglada i no reglada amb la finalitat d’inscriure a la
persona interessada al nivell o àmbit que li correspongui.
2.La formació reconeguda s’ha d’indicar a l’expedient amb l’expressió
‘C’, sense cap qualificació numèrica i aquest mòdul o àmbit no s’ha de tenir en
compte per al càlcul de la qualificació mitjana del títol de graduat en ESO.
Segon
1.L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció
del títol de graduat en educació secundària obligatòria s’organitza en dos nivells
de dos mòduls cadascun.
2.Els mòduls que s’imparteixen a cada nivell d’aquests ensenyaments són
els següents:
a)A l’Àmbit de comunicació:
-Mòdul 1 de Llengua i literatura catalana
-Mòdul 2 de Llengua i literatura catalana
-Mòdul 1 de Llengua i literatura castellana
-Mòdul 2 de Llengua i literatura castellana
-Mòdul 1 de Llengua estrangera
-Mòdul 2 de Llengua estrangera
b)A l’Àmbit cientificotecnològic:
-Mòdul 1 de Matemàtiques
-Mòdul 2 de Matemàtiques
-Mòdul 1 de Ciències de la naturalesa, Tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural recollits en el currículum d’Educació física (a
partir d’ara, Mòdul 1 Ciències de la naturalesa/Tecnologies)
-Mòdul 2 de Ciències de la naturalesa, Tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural recollits al currículum d’Educació física (a
partir d’ara, Mòdul 2 Ciències de la naturalesa/Tecnologies)
c)A l’Àmbit social:
-Mòdul 1 de l’Àmbit social
-Mòdul 2 de l’Àmbit social
Cada àmbit ha de tenir una qualificació global, obtinguda mitjançant el
càlcul de la mitjana aritmètica dels mòduls que l’integren. Un àmbit es considera superat si el resultat de la nota mitjana dels mòduls que l’integren és igual
o superior a cinc. Només es calcula la mitjana aritmètica de l’àmbit quan la qualificació de cadascun dels mòduls que l’integren és igual o superior a quatre.
3.Les qualificacions dels mòduls i dels àmbits s’han d’expressar en els
següents termes, i s’han d’acompanyar d’una qualificació numèrica:
-Insuficient (IN): 1, 2, 3 o 4
-Suficient (SU): 5
-Bé (BE): 6
-Notable (NT): 7, 8
-Excel·lent (EX): 9, 10
Es considera negativa la qualificació d’insuficient i positives les altres. Si
no es té constància de l’evolució que ha realitzat un alumne durant el període
que s’ha d’avaluar s’ha de reflectir a l’acta amb el terme següent: No presentat
(NP).
4.Quan aquestes qualificacions hagin de tenir efecte fora de les Illes
Balears s’ha de fer constar: IN, SU, BI, NT, SB.
Tercer
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat
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.
Quart
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El director general
Miquel Mestre Morey

—o—
Num. 1744
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 27 de gener de
2011 per la qual es convoca el procediment de modificació dels
concerts educatius per al curs acadèmic 2011-2012
Antecedents
1. 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 d’aquests, així com
el procediment a seguir per a l’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. L’article 46 del Reial decret
2377/1985 indica que les variacions que es puguin produir en els centres, per
alteració del nombre d’unitats o per altres circumstàncies individualitzades,
donaran lloc a modificacions del concert educatiu sempre que aquestes variacions no afectin els requisits que originaren la seva aprovació.
2. 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 dels centres privats que ofereixen ensenyaments gratuïts i satisfan necessitats d’escolarització (article 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, entre els centres que compleixen aquests criteris, aquells que
estan constituïts en règim de cooperativa (article 116.2).
3. 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 l’aprovació. Per altra
banda, l’article 36.2 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, indica que, d’acord amb el que disposa l’article 27 i el núm. 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució
espanyola en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de
l’ensenyament en tota l’extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
4. La Sentència número 580/2010, de 28 de juny, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears declara la nul·litat 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 (BOIB núm. 181, de 25 de desembre de 2008).
5. Per tal de garantir la continuïtat de la prestació dels serveis educatius
concertats, la Conselleria d’Educació i Cultura manté la validesa del concerts
educatius subscrits dia 1 de setembre de 2009 fins que en finalitzi la vigència,
dia 31 d’agost de 2013, d’acord amb els termes establerts en els documents
administratius corresponents als concerts.
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 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.
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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. Els articles 23 i 24 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat de dones i homes.
9. L’article 8 de la Llei balear 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
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

Resolució
1. Mantenir la validesa dels concerts educatius subscrits dia 1 de setembre de 2009 fins que en finalitzi la vigència dia 31 d’agost de 2013.
El titular del centre privat concertat que no vulgui mantenir la validesa del
corresponent contracte administratiu del concert ha de presentar davant la
Conselleria d’Educació i Cultura un escrit segons el model de l’annex 1, en el
qual s’indiqui la seva disconformitat amb la vigència del concert. Aquest escrit
s’ha de presentar en un termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al BOIB.

29-01-2011

denegació de modificació dels concerts educatius abans del 30 de juny de 2011,
la qual s’ha de publicar al BOIB i a la pàgina web de la Direcció General de
Planificació i Centres, notificar a les persones interessades només quan la resolució sigui denegatòria, i sempre ha de ser motivada, tot especificant les causes
de la denegació. La modificació dels concerts educatius s’ha de formalitzar a
través del document administratiu corresponent .
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar 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 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, 27 de gener de 2011

En el cas que en els terminis previstos no s’hagi presentat l’escrit, s’entén
que el titular del centre privat concertat està d’acord a mantenir la validesa del
contracte administratiu del concert educatiu fins que en finalitzi la vigència dia
31 d’agost de 2013.

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

2. Dur a terme la convocatòria de modificació dels concerts educatius
subscrits dia 1 de setembre de 2009, per al curs 2011-2012, que s’ha de regir pel
procediment que s’estableix en aquesta Resolució.

ANNEX 1
DISCONFORMITAT AMB LA CONTINUÏTAT DE LA VIGÈNCIA
DEL CONCERT

3. Obrir el termini en què els centres privats concertats poden presentar les
sol·licituds de modificació dels concerts educatius a la Direcció General de
Planificació i Centres, segons els models dels annexos adjunts. Els centres disposen de termini fins dia dotze de febrer de 2011 per a:
Modificar els concerts educatius subscrits per als ensenyaments de
segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial i programes de qualificació professional inicial per al
curs 2011-2012.
Modificar els concerts educatius singulars subscrits per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior per al curs 2011-2012, en el sentit de completar unitats ja concertades.
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, ha de signar la sol·licitud qui en tingui la representació, que s’ha d’acreditar documentalment.
4. Disposar que la Direcció General de Planificació i Centres trameti 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.
5. Facultar la Direcció General de Planificació i Centres perquè resolgui
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 destinats al finançament dels
centres concertats. Aquesta Resolució provisional s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de
Planificació i Centres. Els sol·licitants, segons el seu dret, poden efectuar les
al·legacions a la proposta de la resolució provisional en un termini de deu dies
des de l’endemà de la seva publicació, en el supòsit que la proposta contengui
la denegació total o parcial de la seva sol·licitud.
6. Facultar la Direcció General de Planificació i Centres perquè elabori la
proposta de resolució definitiva d’aprovació o denegació de les sol·licituds de
modificació de concerts educatius, 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 l’elevi al conseller d’Educació
i Cultura.
El conseller d’Educació i Cultura ha de dictar resolució de concessió o

_____________________________, en qualitat de representant del centre,
les dades del qual es detallen a continuació:
Titularitat:
NIF:
Denominació del centre:
Codi del centre:
Adreça:
Localitat:
Municipi:
Manifesta no estar d’acord a mantenir la vigència del contracte administratiu del concert
educatiu signat en data 1 de setembre de 2009, fins a la finalització de la seva validesa, el
31 d’agost de 2013.
____________, ____d _________ de 2011
Signatura:

ANNEX 2
2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2011/2012
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
NIF:
Representant del/de la titular:
DNI:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Codi:
Adreça:
Localitat:
Municipi:
Illa:

CP:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Ensenyaments
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
concertades curs
sol·licitades curs
2010/2011
2011/2012
( ) Educació infantil 3 anys
……………………
…………………..….
( ) Educació infantil 4 anys
……………………
…………………..….
( ) Educació infantil 5 anys
……………………
…………………..….
OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2011
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________

POLÍTICA DE PRIVACITAT

BOIB
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D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació
i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb
domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29 – 07004 Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a la valoració i a la decisió de
concertació dels centres docents.
Les dades seran cedides a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes
Balears per a les finalitats abans explicades.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en
particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit
a la Direcció General de Planificació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos
convenientment (Ref. Protecció de dades).

ANNEX 3
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2011/2012
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
NIF:
Representant del/de la titular:
DNI:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Codi:
Adreça:
Localitat:
Municipi:
Illa:
CP:
2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Ensenyaments
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
concertades curs
sol·licitades curs
2010/2011
2011/2012
Educació primària
( ) Primer curs
…......……..…..
….....…..……….
( ) Segon curs
………........…..
…….......……….
( ) Tercer curs
………........…..
…….......……….
( ) Quart curs
………........…..
…….......……….
( ) Cinquè curs
………........…..
…….......……….
( ) Sisè curs
………........…..
…….......……….
OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2011
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a
l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades durant el procés
de concertació a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29 – 07004
Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a la valoració i a la decisió de concertació dels
centres docents.
Les dades seran cedides a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears per a les
finalitats abans explicades.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció General de
Planificació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos convenientment (Ref. Protecció de dades).

ANNEX 4
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2011/2012
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
NIF:
Representant del/de la titular:
DNI:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Codi:
Adreça:
Localitat:
Municipi:
Illa:
CP:
2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Ensenyaments
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
concertades curs
sol·licitades curs
2010/2011
2011/2012
Educació secundària obligatòria

(
(
(
(

) Primer curs
) Segon curs
) Tercer curs
) Quart curs

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

OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2011
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a
l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades durant el procés
de concertació a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29 – 07004
Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a la valoració i a la decisió de concertació dels
centres docents.
Les dades seran cedides a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears per a les
finalitats abans explicades.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció General de
Planificació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos convenientment (Ref. Protecció de dades).

ANNEX 5
PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2011/2012
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
NIF:
Representant del/de la titular:
DNI:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Codi:
Adreça:
Localitat:
Municipi:
Illa:
CP:
2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
DENOMINACIÓ
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
concertades curs
sol·licitades curs
2010/2011
2011/2012
.............................
……………………..
……………..……….
.............................
……………………..
……………..……….
.............................
……………………..
……………..……….
.............................
……………………..
……………..……….
OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2011
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a
l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades durant el procés
de concertació a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29 – 07004
Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a la valoració i a la decisió de concertació dels
centres docents.
Les dades seran cedides a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears per a les
finalitats abans explicades.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció General de
Planificació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos convenientment (Ref. Protecció de dades).

ANNEX 6
CICLES FORMATIUS
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2011/2012
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
NIF:
Representant del/de la titular:
DNI:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Codi:

18
Adreça:
Municipi:

BOIB

Num. 14

Localitat:
Illa:

CP:

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Ensenyaments
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
concertades curs
sol·licitades curs
2010/2011
2011/2012
CF GRAU MITJÀ
Denominació.
……….…..
……………….
Denominació.
……….…..
……………….
Denominació.
……….…..
……………….
Denominació.
……….…..
……………….
Denominació.
……….…..
……………….
CF GRAU SUPERIOR
Denominació.
……….…..
Denominació.
……….…..
Denominació.
……….…..
Denominació.
……….…..
Denominació.
……….…..

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

OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2011
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a
l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades durant el procés
de concertació a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29 – 07004
Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a la valoració i a la decisió de concertació dels
centres docents.
Les dades seran cedides a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears per a les
finalitats abans explicades.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció General de
Planificació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos convenientment (Ref. Protecció de dades).

ANNEX 7
BATXILLERAT
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2011/2012
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
NIF:
Representant del/de la titular:
DNI:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Codi:
Adreça:
Localitat:
Municipi:
Illa:
CP:
2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Modalitats:
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
concertades curs
sol·licitades curs
2010/2011
2011/2012
BATXILLERAT
Arts
……………….…..
………………….
Ciències i Tecnologia
……………….…..
………………….
Humanitats i C. Socials
……………….…..
………………….
OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2011
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a
l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades durant el procés
de concertació a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29 – 07004
Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a la valoració i a la decisió de concertació dels
centres docents.
Les dades seran cedides a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears per a les
finalitats abans explicades.

29-01-2011

En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció General de
Planificació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos convenientment (Ref. Protecció de dades).

ANNEX 8
EDUCACIÓ ESPECIAL
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2011/2012
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del/de la titular:
NIF:
Representant del/de la titular:
DNI:
Representació que ostenta:
Denominació del centre:
Codi:
Adreça:
Localitat:
Municipi:
Illa:
CP:
2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICITA MODIFICAR EL
CONCERT
Modalitats:
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
concertades curs
sol·licitades curs
2010/2011
2011/2012
EDUCACIÓ INFANTIL
( ) Auditius
……………………..
………………………
( ) Autistes
……………………..
………………………
( ) Plurideficients
……………………..
………………………
( ) Psíquics
……………………..
………………………
EDUCACIÓ BÀSICA
( ) Auditius
( ) Autistes
( ) Plurideficients
( ) Psíquics

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

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

………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………
………………………

OBSERVACIONS:
____________, ____d _________ de 2011
EL/LA TITULAR
St./ _____________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a
l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades durant el procés
de concertació a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29 – 07004
Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a la valoració i a la decisió de concertació dels
centres docents.
Les dades seran cedides a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears per a les
finalitats abans explicades.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció General de
Planificació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos convenientment (Ref. Protecció de dades).

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 930
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 3 de gener de 2011 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu de procediment ordinari núm. 580/2010, interposat per la Sra.
Montserrat Benedicto Pareja
Fets
La Sra. Montserrat Benedicto Pareja ha interposat un recurs contenciós
administratiu -actuacions núm. 580/2010, que se segueixen pel procediment
ordinari a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears- contra la Resolució per la qual es desestima el recurs de
reposició interposat contra la Resolució del conseller de Salut i Consum de 18
de maig de 2010 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el con-

