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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 16558
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 22 d’agost de
2007, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del
centre privat d’educació infantil, primària i secundària ‘Centro
Internacional de Educación’, de sa Vileta (Palma).
Vist l’expedient iniciat per la Sra. Jacqueline Cardell Calafat, representant
de la titularitat del centre docent privat denominat ‘Centro Internacional de
Educación’ de sa Vileta (Palma), domiciliat al carrer de l’Arner, núm. 3, de sa
Vileta (Palma), en què sol·licita l’autorització per a impartir el batxillerat d’Arts
i, com a conseqüència, la modificació de la distribució de les unitats de batxillerat autoritzades per modalitats.
Atès que, per Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 20 de juny de
2006 (BOIB del 27), el centre està autoritzat amb la configuració següent: educació infantil de segon cicle, amb 16 unitats i 400 places escolars; educació primària, amb 30 unitats i 750 places escolars; educació secundària obligatòria,
amb 21 unitats i 630 places escolars; batxillerat en les modalitats de: Ciències
de la natura i la salut, i Humanitats i ciències socials, amb 6 grups i 210 places
escolars; cicles formatius de grau mitjà de: gestió administrativa, amb 2 grups i
50 places escolars, i Equips electrònics de consum, amb 2 grups i 60 places
escolars.
Atès que, amb data 22 de gener de 2007, sol·liciten l’autorització per a
impartir el batxillerat d’Arts i, com a conseqüència, la modificació de la distribució de les unitats de batxillerat autoritzades per modalitats, amb efectes de l’inici del curs escolar 2007-2008.
Atès que, amb data 2 de març de 2007, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió informa favorablement la sol·licitud presentada i indica que els
espais proposats compleixen amb el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre
(BOE del 10).
Atès que, amb data 29 de juny de 2007, el centre sol·licita la visita a les
dependències per tal d’obtenir l’autorització definitiva.
Atès que, amb data 20 de juliol de 2007, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió informa favorablement de la visita realitzada al centre.

30-08-2007

assenyala aquesta Resolució.
Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, 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 del dia
següent al de la publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final segona
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La consellera
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 22 d’agost de 2007
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Num. 16608
Acord del Consell de Govern del 24 d’agost de 2007, pel qual es
nomenen el president i la vicepresidenta del Consell Escolar de
les Illes Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta de la consellera
d’Educació i cultura, en sessió celebrada el dia 24 d’agost de 2007, adopta entre
altres l’acord següent:
‘Primer. Es nomena president del Consell Escolar de les Illes Balears el
senyor Pere Carrió Villalonga.
Segon. Es nomena vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears
la senyora Elvira Badia Corbellà.
Tercer. S’ordena la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’

Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres, dict la següent

Palma, 24 d’agost de 2007

RESOLUCIÓ

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Article 1
Autoritzar amb efectes des de l’inici dels curs escolar 2007-2008, la
impartició del batxillerat d’Arts i, com a conseqüència, la modificació de la distribució de les unitats de batxillerat autoritzades per modalitats al centre privat
‘Centro Internacional de Educación’ , de sa Vileta (Palma).
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:
Codi de centre: 07004230
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, primària i secundària
Denominació específica: Centro Internacional de Educación
Titular: Centro Internacional de Educación, Soc. Cooperativa Ltda.
Domicili: c/ de l’Arner, núm. 3
Localitat: sa Vileta
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
educació infantil de segon cicle: 16 unitats i 400 places escolars
educació primària: 30 unitats i 750 places escolars
educació secundària obligatòria: 21 unitats i 630 places escolars
batxillerat: 6 grups i 210 places escolars, en les modalitats de:
Ciències de la natura i la salut: 2 grups i 70 places escolars
Humanitats i ciències socials: 2 grups i 70 places escolars
Arts: 2 grups i 70 places escolars
Cicles formatius de grau mitjà
Gestió administrativa: 2 grups i 50 places escolars
Equips electrònics de consum: 2 grups i 60 places escolars
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CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 16633
Resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques per la
qual es nomena personal eventual de la Conselleria d’Habitatge
i Obres Públiques a Esther Rullan Bauçà al lloc de feina de cap
de secretària.
En data 27 d’agost de 2007 es va nomenar a Esther Rullan Bauçà per ocupar el lloc de feina, corresponent al personal eventual, de cap de Secretària de
la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurament al seu personal eventual, nomenaments que s’han de publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució

Article 2
L’esmentat centre 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

Publicar el nomenament de Esther Rullan Bauçà, personal eventual de la
conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, per a l’ocupació del lloc de feina de

