BOIB
X8976831T
X9837363X

Marchese Marta Sofia
Faggionatto Diana Patricia

29/06/2011
20/06/2011

Num. 58
15
15

Palma
Palma

ANY: 2010 PROVÍNCIA: 07 CURS: 1263
DENOMINACIÓ : HORTICULTURA I FLORICULTURA ESPECIALITAT :
AGAH0108
LOCALITAT : Sant Antoni de Portm CODI MUNIC.: 07046
CENTRE : CONSELL INSULAR D’EIVISSA - SA NUMERO CENS : 07 00026800
DATA INICI : 04/04/2011 DATA FI .: 10/05/2011
HORES SETMANA : 025
D.N.I.
Nom
Data Alta
Dies
Localitat
22686424Y
Gisbert Huguet Maria Teresa
04/04/2011
24
Eivissa
41444525C
Ribas Mari M Nieves
04/04/2011
24
St. Josep
45668587V
Galvez Alonso Lara
05/04/2011
22
Sta. Eulàri
47257824T
Garcia Sanchez Pedro
04/04/2011
22
Sta. Eulàri
47258983D
Costa Ribas Lucia
04/04/2011
20
St. Josep
47433609L
Restrepo Gutierrez Martha Elian 04/04/2011
20
St. Josep
48199760V
Bouhlal Ourahay Fatima
04/04/2011
24
St. Josep
X2978278P
Richard Enzo Leo
04/04/2011
22
Eivissa
X5359526C
Batista Veronica Andrea
04/04/2011
20
St. Joan
X8886739E
Caltabiano Francesco Anton
04/04/2011
24
Sta. Eulàri
X9777671A Shigue Belduma Wilson Efrain
06/04/2011
10
Eivissa
ANY: 2010 PROVÍNCIA: 07 CURS: 1267
DENOMINACIÓ : ATENCIÓ SOCIOSA PER DEPE INST ESPECIALITAT : SSCS0208
LOCALITAT .: Manacor CODI MUNIC.: 07033
CENTRE .: AJUNTAMENT DE MANACOR NUMERO CENS : 07 00026799
DATA INICI : 18/01/2011 DATA FI .: 03/06/2011
HORES SETMANA : 020
D.N.I.
Nom
Data Alta
Dies
Localitat
18217828B
Sureda Llull Juana Maria
18/01/2011
93
Manacor
18218343C
Llull Timoner Margalida
18/01/2011
89
Manacor
18218495B
Sbert Truyols Maria Antonia
18/01/2011
93
Manacor
37335735L
Planisi Bordoy Angela
18/01/2011
88
Manacor
41388138Y
Bonin Forteza Francisca Ana
18/01/2011
90
Petra
41570249A
Payano Severino Meralda
18/01/2011
90
S’ Illot
41619868B
Guerron Obando Laura Elisa
18/01/2011
89
C. Millor
43021896M
Simonet Amengual Maria Juana 18/01/2011
89
Manacor
X6879213M Sanchez Montenegro Ana Rubiela 18/01/2011
84
Manacor
Y0436875G Torres Calvo Danys Mercedes
18/01/2011
80
Manacor
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Num. 7745
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 14
de març de 2012 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI
Kinder Blau, de Palma

24-04-2012

19

directora del CEI Kinder Blau, sol·licita la visita d’obres del tècnic amb la finalitat de comprovar que les obres s’adequaven al projecte aprovat.
10. El 8 de setembre de 2009 l’Institut d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals emeté informe tècnic favorable de la visita d’inspecció al
centre, en què es comprovà que les instal·lacions s’adaptaven als plànols informats favorablement.
11. El 13 de juliol de 2011 la Sra. Carmen Jordán Trías, presentà les titulacions del personal del centre.
12. El 4 d’octubre de 2011 la Comissió de valoració de la qualificació del
professorat emeté informe desfavorable de les titulacions presentades.
13. El 25 d’octubre de 2011 la Sra. Carmen Jordán Trías presenta nova
documentació per esmenar les deficiències en les titulacions.
14. El 31 de gener de 2012 la Comissió de valoració de la qualificació del
professorat, una vegada estudiada la documentació presentada per la interessada, emeté informe favorable provisional de la qualificació del professorat, condicionat al compliment del compromís adquirit respecte del nivell de català.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació
(BOE núm. 159, de 4 de juliol).
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de
4 de maig).
3.La Llei orgànica 2/1983, de 25 de gener, de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, modificada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’ article 36.2, estableix
que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de
desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió i els diferents nivells, graus, modalitats i especialitats.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27
de novembre).
5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).
6. 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, pel Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE
del 12 de març).
7. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9 d’abril), sobre autoritzacions de centres privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris, modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de
març).
Per tot això, i a proposta de la directora general de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives, dict la següent
Resolució

Antecedents
1. El 12 de febrer de 2007 (NRE 8347/2007), el Sr. Angel José García
Alvarez-Rementería, representant del centre CEI Montblau (titularitat de la
Fundació Everest Mallorca), sol·licità l’autorització per a l’obertura i el funcionament d’un centre privat de primer cicle d’educació infantil de 3 unitats (una
unitat de 0 a 1 anys, una unitat d’1 a 2 anys i una unitat de 2 a 3 anys).
2.El 20 de febrer de 2007 (NRS 1660/2007), el director general de
Planificació i Centres Educatius comunicà al Sr. Ángel José García AlvarezRementería, la necessitat d’aportar nova documentació i de canviar la denominació, donat que ja existeix un centre amb aquesta denominació i de la mateixa
titularitat, per tal de poder iniciar el procediment d’autorització.
3. El 7 de març de 2007 (NRE 13901/2007), el Sr. José Ángel García
Alvarez-Rementería aportà la documentació requerida en el document administratiu de data del 15 de febrer de 2007 i comunicà el canvi de denominació del
centre, per tal de ser autoritzat com CEI Kinder Blau.
4. El 23 d’abril de 2007, l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius
i Culturals, emeté informe desfavorable del projecte presentat, el qual es comunicà a l’interessat en data 10 de maig de 2007.
5. El 20 de maig de 2009 (NRE 40399/2009) el Sr. Ángel García AlvarezRementería presenta documentació necessària per esmenar les deficiències del
projecte.
6. El 9 de juny de 2009, l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, emeté un informe favorable del nou projecte presentat.
7. L’1 de juliol de 2009 es dictà Resolució del director general de
Planificació i Centres, per la qual s’aprova el Projecte d’obres del centre privat
d’educació infantil de primer cicle CEI Kinder Blau, de Palma (3 unitats). La
Resolució es va notificar en data 8 de juliol de 2009.
8.El 9 de juliol de 2009 es notifica al Sr. Ángel José García AlvarezRementería requeriment per sol·licitar la visita d’obres i presentar les titulacions
dels professionals, per tal de continuar amb el procediment d’autorització d’obertura i funcionament.
9. El 21 de juliol de 2009 (NRE 61710/2009) la Sra. Carmen Jordán Trías,

1. Autoritzar l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil
privat de primer cicle CEI Kinder Blau, de Palma, que queda configurat de la
manera següent:
Codi de centre: 07014995
Denominació genèrica: centre d’educació infantil privat de primer cicle
Denominació específica: CEI Kinder Blau
Titular: Fundació Everest Mallorca
Domicili: C/ de les Mines, 39
Localitat:Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat autoritzada: 3 unitats distribuïdes de la manera següent:
0 a 1 any: 1 unitat
1 a 2 anys: 1 unitat
2 a 3 anys: 1 unitat
La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no
pot excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios
que, pel que fa a la superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinin en la
normativa vigent aplicable en aquesta matèria.
La distribució de les unitats autoritzades pot variar, amb la sol·licitud prèvia de la titular del centre a la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives, sempre que quedi justificada i acreditada per la
demanda de places i que el nombre total d’unitats no superi el nombre autoritzat.
2. El centre està obligat a adaptar-se als requisits de relació professor-uni-
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tat i de titulació i acreditació dels professionals docents destinats a les unitats
autoritzades mitjançant aquesta Resolució en el termini de quatre anys comptadors des de l’entrada en vigor del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
En cas contrari, es revocaria l’autorització atorgada.
3. El centre autoritzat mitjançant aquesta Resolució ha de complir el Codi
Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 74, de 28 de març de 2006), el Decret
145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges
així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOIB núm. 151, de 6 de desembre), amb les modificacions puntuals del Decret 20/2007, de 23 de març
(BOIB núm. 48, de 31 de març), el Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el reglament per a la supressió de les barreres arquitectòniques (BOIB
núm. 36, de 18 de març), i altres requisits exigits per la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, sense perjudici que s’hagin de complir altres requisits
exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les condicions esmentades correspon a la titularitat del
centre.
4. El centre esmentat resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.
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Angelet.
7. El 7 d’abril de 2009 es dicta Resolució del director general de
Planificació i Centres, per la qual s’aprova el projecte d’obres del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Petit Angelet, de Palma (3 unitats). La
Resolució es va notificar en data 16 d’abril de 2009.
8. El 20 d’abril de 2009 es notifica a la Sra. Isabel Rafael Batle requeriment per sol·licitar la visita d’obres i presentar les titulacions dels professionals,
per tal de continuar amb el procediment d’autorització d’obertura i funcionament.
9. El 17 de juny de 2009 (NRE 47667/2009) la Sra. Isabel Rafael Batle
sol·licita la visita d’obres del tècnic amb la finalitat de comprovar que les obres
s’adeqüen al projecte aprovat.
10. El 9 de juliol de 2009 l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius
i Culturals emeté informe tècnic favorable de la visita d’inspecció al centre, en
què es comprovà que les instal·lacions s’adaptaven als plànols informats favorablement.
11. El 25 de gener de 2012 es presenten les titulacions del personal del
centre.
12. El 31 de gener de 2012 la Comissió de valoració de la qualificació del
professorat, una vegada estudiada la documentació presentada per la interessada, emeté informe favorable provisional de la qualificació del professorat, condicionat al compliment del compromís adquirit respecte del nivell de català.

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació
(BOE núm. 159, de 4 de juliol).
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de
4 de maig).
3.La Llei orgànica 2/1983, de 25 de gener, de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, modificada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’ article 36.2, estableix
que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de
desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió i els diferents nivells, graus, modalitats i especialitats.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27
de novembre).
5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).
6. 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, derogat pel Reial decret 132/2010, de 12 de
febrer (BOE del 12 de març).
7. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9 d’abril), sobre autoritzacions de centres privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris, modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de
març).
Per tot això, i a proposta de la directora general de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives, dict la següent
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Resolució

5. Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i s’ha de notificar a la persona interessada.
6. Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució - que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació,
Cultura i Universitats 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, 14 de març de 2012

Num. 7746
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 14
de març de 2012 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI
Petit Angelet, de Palma
Antecedents
1.El 12 de desembre de 2007 (NRE 5390/2007), la Sra. Isabel Rafael
Batle, titular de CEI Petit Angelet, sol·licità l’autorització per a l’obertura i el
funcionament d’un centre privat de primer cicle d’educació infantil de 3 unitats
(una unitat de 0 a 1 anys, una unitat d’1 a 2 anys i una unitat de 2 a 3 anys).
2.El 4 de febrer de 2008, l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, emeté informe desfavorable del projecte presentat, el qual es comunicà a l’interessat en data 27 de febrer de 2008.
3.El 12 de febrer de 2008 (NRS 1215/2008) es requereix a la Sra. Isabel
Rafael Batle per acreditar la titularitat del local on s’ubicarà el centre CEI Petit
Angelet.
4.El 15 de desembre de 2008 (NRE 82688/2008) la Sra. Isabel Rafael
Batle presenta la documentació necessària per esmenar les deficiències del projecte.
5. El 2 de març de 2009, l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, emeté un informe favorable del projecte presentat.
6. El 25 de març de 2009 es presenta, mitjançant el contracte de lloguer,
la documentació que justifica la titularitat del local on s’ubicarà el CEI Petit

1. Autoritzar l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil
privat de primer cicle CEI Petit Angelet, de Palma, que queda configurat de la
manera següent:
Codi de centre: 07015008
Denominació genèrica: centre d’educació infantil privat de primer cicle
Denominació específica: CEI Petit Angelet
Titular: Isabel Rafael Batle
Domicili: C/ de Son Oliva, 7 B
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat autoritzada: 3 unitats distribuïdes de la manera següent:
0 a 1 any: 1 unitat
1 a 2 anys: 1 unitat
2 a 3 anys: 1 unitat
La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no
pot excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios
que, pel que fa a la superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinin en la
normativa vigent aplicable en aquesta matèria.
La distribució de les unitats autoritzades pot variar, amb la sol·licitud prè-

