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

14183

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual es desestima
la sol·licitud d’obertura i funcionament del centre docent estranger Baleares International College
San Agustín

Fets
1. El 30 de setembre de 2011 el senyor Frances Glynis Thomson Mitchell va presentar un escrit a la Conselleria (NRE 67697) en què
sol·licitava l’autorització de l’obertura i el funcionament del centre docent estranger Baleares International College San Agustín. Arran
d’aquesta sol·licitud es varen dur a terme un seguit d’actuacions, tant administratives com per part de l’interessat, que no varen concloure
amb cap resolució administrativa favorable pel que fa a l’autorització de l’obertura del centre.
2. El 8 de juliol de 2014, la senyora Rocío Victoria Fernández Laurie, nova titular del centre, va presentar un escrit a la Direcció General de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans (NRE 43685) en què instava la continuació del procés de sol·licitud
d’autorització del centre. Arran d’aquesta nova sol·licitud es va continuar amb el procediment i des de l’IBISEC es varen emetre informes,
sempre condicionats a l’esmena de deficiències, que no es varen justificar amb la documentació que el centre va presentar.
3. El 14 de juliol de 2017, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’IBISEC va emetre un nou informe condicionat. Aquest informe es
va trametre a l’interessat i se li va indicar que s’obria el tràmit d’audiència perquè, abans de dictar la proposta de resolució, pogués presentar
les al·legacions i els documents i les justificacions que consideràs pertinents.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/156/996937

4. El 9 d’agost de 2017, va tenir entrada a la Conselleria (NRE L13E48859) un escrit de l’interessat mitjançant el qual aportava la
documentació per esmenar les deficiències detectades en el darrer informe.
5. El 26 de setembre de 2017, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’IBISEC va emetre un nou informe condicionat, perquè la
documentació presentada tampoc esmenava les deficiències detectades. Aquest informe es va trametre a l’interessat i se li va indicar que
s’obria un nou tràmit d’audiència.
6. El 14 de novembre de 2017, i després d’examinar la nova documentació presentada per l’interessat, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió de l’IBISEC va emetre un darrer informe condicionat, perquè la documentació continuava sense justificar els requisits mínims
establerts.
7. El 24 de novembre de 2017, el cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe en el qual considerava que la
sol·licitud d’autorització per a l’obertura i el funcionament del centre docent estranger Baleares International College San Agustín s’havia de
desestimar, perquè no s’acreditava el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable. No obstant això, en el moment en què es
compleixin els requisits establerts, es podrà sol·licitar l’inici d’un nou expedient per a l’autorització pretesa.
8. El 27 de novembre de 2017, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, atesos els antecedents i l’informe del cap del
Departament de Planificació i Centres esmentat en el paràgraf anterior, va dictar una proposta de resolució de desestimació de la sol·licitud
plantejada.
Fonaments de dret
1. 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 (text consolidat), publicada en el 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.
2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).
3. El Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre el règim dels centres docents estrangers a Espanya (BOE núm. 149, de 23 de juny).
4. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), d’acord amb la
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redacció donada pel Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 24/2015 (BOIB núm.
135, de 4 de novembre).
Per tot això, i d’acord amb la Proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, dict la següent
Resolució
1. Desestimar la sol·licitud d’obertura i funcionament del centre docent estranger Baleares International College San Agustín i ordenar
l’arxivament de les actuacions.
2. Notificar aquesta Resolució a la senyora Rocío Victoria Fernández Laurie, titular del centre, 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.
3. Ordenar la publicació d’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 de la publicació 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, 28 de novembre de 2017
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El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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