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versitaris, modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de
març).

Primer
Disposar el nomenament del Sr. Bartomeu Alcover Bisbal com a secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears.
Segon
Aquest Decret té efectes des de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
2/1983, de 25 de febrer (BOE de l’1 de març), reformat per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer (BOE del 16 de març) que a l’article 36.2 estableix que,
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 la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives, dict la següent

Palma, 27 de juliol de 2012
Resolució
El president
José Ramón Bauzà Díaz
El conseller de Salut, Família i Benestar Social
Antoni Mesquida Ferrando

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 15038
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29
de juny de 2012 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb l’ampliació d’una unitat d’educació infantil de
primer cicle, d’una unitat d’educació primària i d’una unitat
UEECO, al centre privat concertat Sant Francesc d’Assís, de
Palma
Fets

1. Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2012-2013, la
modificació de la configuració, amb l’ampliació d’una unitat d’educació infantil del 2n cicle, una unitat d’educació primària i una unitat UEECO, del centre
privat concertat Sant Francesc d’Assis de Palma (Codi 07003444).
2. Com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat
de la manera següent:
Codi de centre: 07003444
Denominació genèrica: centre d’educació infantil i d’educació primària
Denominació específica: Sant Francesc d’Assís
Titular: Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia
Domicili: Passatge de Can Faixina, 1
Localitat: Palma
Municipi: Palma
CP: 07005
Ensenyaments autoritzats:
- educació infantil de segon cicle: 4 unitats i 80 places escolars
- educació primària: 7 unitats i 175 places escolars
- UEECO: 2 unitats i 14 places escolars
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 procedirà a la revocació de l’autorització atorgada.

1. La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 27 d’octubre de
2009 (BOIB núm. 164, de 10 de novembre), autoritzà el centre docent privat
concertat Sant Francesc d’Assís de Palma (codi: 07003444) amb la configuració següent: 3 unitats d’educació infantil de 2n cicle, 6 unitats d’educació primària i 1 unitat UECP.

4. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent
i a sol·licitar la revisió oportuna quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.

2. El 20 de desembre de 2011 el senyor Guillem Crespí Sastre, com a
gerent del centre docent privat concertat Sant Francesc d’Assís de Palma,
sol·licità l’autorització per ampliar la configuració en una unitat d’educació
infantil de 2n cicle i una unitat d’educació primària.

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.

3. El 27 de febrer de 2012 el senyor Guillem Crespí Sastre, com a gerent
del centre docent privat concertat Sant Francesc d’Assís de Palma, sol·licità
l’autorització per ampliar la configuració en una unitat més de UEECO.

Interposició de recursos

4. El 7 de març de 2012 l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC) emeté informe tècnic favorable dels plànols lliurats pel centre per acreditar els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments
de règim general no universitaris.

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.

5. El 16 de març de 2012 l’IBISEC emeté informe tècnic favorable de la
visita d’inspecció realitzada al centre el 9 de març de 2012, per tal de comprovar que les instal·lacions s’adapten als plànols informats.

Palma, 29 de juny de 2012

Fonaments de dret

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

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació
(BOE del 4 de juliol).
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE del 4 de maig).
3. La 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. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març) pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de règim general no universitari.
5. 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 uni-
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Num. 15077
Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives de dia 22 de maig de 2012 sobre el
llibre de qualificacions dels ensenyaments professionals de música i dels ensenyaments professionals de dansa
Antecedents
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, al capítol VI, article 45.1 estableix que els ensenyaments professionals de música i dansa són
ensenyaments artístics professionals.

