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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

13544

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 d’octubre de 2017 per la qual es modifica
l’autorització del centre privat d’educació infantil Pekes, de Palma

Fets
1. El 23 de juliol de 2009 es va dictar una resolució per la qual s’autoritzava l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil
de primer cicle CEI Pekes, de Palma (BOIB núm. 118, de 13 d’agost), amb el codi de centre 07014016 i la configuració següent: 1 unitat de
0-1 anys (8 places escolars), 1 unitat d’1-2 anys (13 places escolars) i 2 unitats de 2-3 anys (31 places escolars).
2. El 17 de maig de 2017 es va requerir la senyora Catalina García Pasqual, representant del CEI Pekes, perquè esmenàs les deficiències
respecte del nombre i les titulacions del personal del centre i el nombre d’alumnes advertides en l’informe d’Inspecció Educativa derivat de la
visita feta al centre el 31 de març de 2017.
3. El 24 de maig de 2017 la representant del CEI Pekes va presentar un escrit d’al·legació i documentació en resposta al requeriment
esmentat mitjançant el qual aportava documentació relativa a les titulacions del personal del centre per esmenar les deficiències detectades
respecte de les titulacions d’aquest, però no es varen fer al·legacions respecte de l’excés del nombre d’alumnes detectat pel Departament
d’Inspecció Educativa.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/147/995710

4. El 13 de setembre de 2017 es va dictar el tràmit d’audiència, del qual la senyora García va fer ús presentant un escrit l’11 d’octubre de
2017 mitjançant el qual sol·licitava la modificació de l’autorització del centre. En concret, sol·licitava el tancament de la unitat de 0-1 anys (8
places escolars).
5. El 25 d’octubre de 2017, el cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de
l’autorització del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Pekes, de Palma.
Fonaments de dret
1. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no
universitari, modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, el qual regula en els articles 13 i 14 les modificacions de les autoritzacions.
La resolució que s’adopti s’ha de notificar al titular del centre i s’ha de publicar en el butlletí oficial (article 14.4 in fine); i així mateix s’ha de
modificar la inscripció del centre en el Registre de centres (article 14.5 de la mateixa norma).
2. La disposició transitòria quarta, referent a la normativa de matèries transferides, de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d’1 de març de 2007, i amb correcció d’errades en el BOIB núm. 29, de 28 de
febrer de 2008).
3. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).
4. D’acord amb el que disposa l’article 9 del Decret, el primer cicle de l’educació infantil es pot oferir en centres que comprenguin el cicle
complet o una part del cicle. Així mateix, la Disposició transitòria segona del mateix Decret disposa que als centres que haguessin sol·licitat
autorització abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, els seria d’aplicació el Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny, com va ser el cas del
centre privat d’educació infantil Pekes. Pel que fa a l’adaptació al nombre màxim de places escolars, relació professor-unitat i titulació i
acreditació dels professionals docents, els és d’aplicació l’establert en la disposició addicional primera del mateix decret.
Aquesta disposició estableix que els centres disposen de tres anys per adaptar-se al nombre màxim de places del Decret 60/2008, i quatre
anys pel que fa a la relació professor-unitat, i titulació i acreditació de professionals docents. L’article 10 estableix 12 nins com a màxim per
unitat de 1-2 anys.
Per tot això, i d’acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 26 d’octubre de
2017, dict la següent
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Resolució
1. Modificar la configuració del Centre d’Educació Infantil Pekes, de Palma, prevista en el punt 1 de la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 23 de juliol de 2009 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre esmentat, suprimint-ne una unitat
autoritzada, de manera que aquest centre queda configurat de la forma següent:
Codi de centre: 07014016
Denominació genèrica: centre d’educació infantil privat de primer cicle
Denominació específica: CEI Pekes
Titular: Grupo Pekes Mallorca, SL
Domicili: carrer d’Alfons el Magnànim, núm. 94
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat autoritzada: 3 unitats, distribuïdes de la manera següent:
1 a 2 anys: 1 unitat (12 places escolars)
2 a 3 anys: 2 unitats (36 places escolars)
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 podrà variar, prèvia sol·licitud del titular del centre a la Direcció General de Planificació, Ordenació
i Centres, sempre que quedi justificada i acreditada per la demanda de places i sempre que el nombre total d’unitats no superi el nombre
autoritzat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/147/995710

2. Fer avinent a la titular del CEI Pekes que continua obligada a complir els punts 2, 3, 4 i 5 de la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de 23 de juliol de 2009 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament d’aquest centre.
3. Notificar aquesta Resolució a la senyora Catalina García Pasqual, representant de la titularitat del CEI Pekes, de Palma, de conformitat
amb el que estableixen els punts 1 i 2 de l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
4. Comunicar aquesta Resolució al Departament d’Inspecció Educativa i a l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI) d’aquesta
Conselleria, perquè en prenguin coneixement.
5. Ordenar la inscripció d’aquesta Resolució en el Registre de centres docents.
6. Publicar aquesta Resolució 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 i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 s’hi 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-se publicat en el BOIB, d’acord amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 27 d’octubre de 2017
El conseller d’Educació i Universitat,
Martí X. March Cerdà
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