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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1649
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 24 de gener
de 2008, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb els escrits rebuts de: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, STEI-i i CCOO
Federació d’Ensenyament de les Illes Balears, en relació al nomenament de
nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears en
substitució d’anteriors membres representants de les esmentades entitats i manteniment d’altres membres nomenats a l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 22 de març de 2007 (BOIB núm. 46 de 27-03-07).
En base a les propostes de substitució de representants, titulars i suplents,
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 24 de gener de
2008, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:

D’acord amb l’article 13 dels Estatuts del Consorci de l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears, aprovats per Acord del Consell de
Govern de dia 22 d’abril de 2005 (BOIB núm. 67, de 3 de maig de 2005), la presidència de l’Agència serà exercida per una persona elegida pel Consell de
Direcció d’entre els vocals que en formen part. La presidenta ha de ser nomenada per la consellera competent en matèria d’universitat i el nomenament s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Atès l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears de dia 28 de novembre de 2007, pel qual s’elegeix la Sra. Francesca Garcias Gomila presidenta de l’Agència per un període
de dos anys, d’acord amb el que disposen els articles 17 i 18.2 dels estatuts del
Consorci.
Per això, dict la següent
Resolució
1.Nomenar la senyora Francesca Garcias Gomila presidenta de l’Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de gener de 2008

ORDRE

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració.

—o—

Grup a: Representants del professorat
En representació de l’STEI-i:

Num. 1650
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 15 de gener
de 2008, per la qual es modifica l’autorització del centre privat
d’educació infantil Aladern, de Palma.

- Suplent: Vicenta Mengual Llull
En representació de CCOO Federació d’Ensenyament de les Illes Balears
- Titular: Raimon Bono Iranzo
Grup n: Representants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
- Titular: Guillem Estarellas Valls
- Suplent: Miquel Covas Calafell
Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones
que a continuació es relacionen:
Grup a: Representants del professorat
En representació de l’STEI-i:
- Titular: Edelmiro Fernández Otero (*)
- Suplent: Cecília Plaza Nieto
(*) Nomenat a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de març
de 2007 (BOIB núm. 46 de 27-03-07).
En representació de CCOO Federació d’Ensenyament de les Illes Balears
- Titular: Rafael Pons Campos
Grup n: Representants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
- Titular: Ferran Tarongí Vilaseca
- Suplent: Jaume Cañellas Mut
Article3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent als vocals substituïts.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de gener de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

—o—
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Fets
1.La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 de setembre
de 2007, va autoritzar l’obertura i funcionament del centre privat d’educació
infantil de segon cicle Aladern amb 9 unitats i 225 places escolars, de conformitat amb la sol·licitud formulada amb data de 8 de març de 2006 pel Sr.
Salvador Beltrán García-Ruiz en representació de la Fundació Educació i
Família Illes Balears i que va donar lloc a la tramitació del corresponent procediment administratiu davant la Direcció General de Planificació i Centres.
2. El 19 de setembre de 2007, el Sr. Salvador Beltrán García-Ruiz, en
representació de l’entitat Fundació Educació i Família Illes Balears, va sol·licitar l’autorització per a l’obertura d’un centre privat d’educació infantil de primer cicle, denominat CEI Aladern, per tal de poder impartir el primer cicle d’educació infantil amb 3 unitats i va adjuntar plànols nous del centre i memòria
justificativa de les modificacions en el projecte de primer cicle d’educació
infantil. En la susdita memòria s’indica que s’ha introduït una modificació en
relació als plànols aportats, amb data de 24 de maig de 2006 i que foren aprovats mitjançant Resolució del director general de Planificació i Centres de 13 de
juny de 2006, i que consisteix en una disminució de la superfície de la zona de
descans inicialment projectada i la reubicació dins de la sala de les zones d’higiene i descans.
3. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’IBISEC, emet informe
favorable amb data de 4 d’octubre de 2007, indicant que els espais proposats
compleixen amb el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars
de règim general no universitari, i a l’Ordre de 7 de gener de 2004, per la qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen educació infantil de primer cicle.
4. El Sr. Salvador Beltrán García-Ruiz, en representació de la Fundació
Educació i Família Illes Balears, mitjançant escrit de dia 30 d’octubre de 2007,
comunica que les instal·lacions s’han executat segons els plànols aprovats i, a
aquest efecte, sol·licita la visita a les dependències per tal d’obtenir l’autorització definitiva.
5 El Departament d’Inspecció Educativa, amb data 13 de novembre de
2007, informa favorablement sobre la relació del professorat i les seves titulacions presentades en escrit de 6 de setembre de 2007 a la Direcció General de
Planificació i Centres.
6.El Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’IBISEC, amb data 28 de
novembre de 2007, informa favorablement de la visita realitzada al centre.
Fonaments de dret
1. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora
del dret a l’educació.

