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

7817

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de juny de 2017 per la qual s’autoritza la
modificació de la configuració del centre privat estranger Escola Global, de Palma, mitjançant
l’ampliació amb dues unitats d’educació infantil i dues unitats d’educació secundària obligatòria

Fets
1. Mitjançant una resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 30 de maig de 2014 (BOIB núm. 83, de 19 de juny) es va autoritzar
l’obertura i el funcionament del centre privat estranger Escola Global, de Palma. El centre va quedar configurat de la manera següent:
Codi del centre: 07015276
Denominació genèrica: centre privat estranger
Denominació específica: Escola Global
Titular: Saber és Futur, SL
Domicili: ctra. de Valldemossa, km 7,4, ParcBit, parcel·la 9c
Localitat: Palma
Municipi: Palma
CP: 07121

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/87/984554

Ensenyaments autoritzats:
Educació infantil i primària: 8 unitats
Desde Nursery (2-3 anys) fins a Year 8 (13-14 anys), amb 100 places escolars.
2. El 24 d’agost de 2015 el senyor Miquel Àngel Vaquero Enseñat, com a gerent del centre docent estranger Escola Global, va sol·licitar
ampliar la configuració del centre amb dues unitats d’educació infantil i dues unitats d’educació secundària obligatòria. A la sol·licitud hi va
adjuntar el projecte d’activitat i instal·lacions per a la ampliació del col·legi.
3. El 30 d’octubre de 2015 el Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’IBISEC va emetre un informe sobre el compliment dels requisits
mínims de les aules, d’acord amb el projecte presentat per l’interessat, en què concloïa que la documentació presentada no justificava el
compliment de l’article 6 del Decret 806/1993. En concret, deia el següent: «No s’acredita el compliment de les condicions de seguretat i
d’habitabilitat del centre assenyalades per la legislació vigent (art. 6.1.).» Mitjançant un ofici de 17 de novembre de 2015 es va requerir
l’interessat perquè presentàs la documentació justificativa del compliment dels requisits mínims assenyalats.
4. El 4 de desembre de 2015 el senyor Vaquero va presentar la documentació que va considerar adient amb la finalitat d’esmenar les
deficiències indicades. Aquesta documentació es va trametre a l’IBISEC l’11 de desembre de 2015 perquè emetés un nou informe sobre el
compliment dels requisits indicats. El 4 de febrer de 2016 l’IBISEC va emetre un informe segons el qual «la documentació presentada
continua sense justificar el compliment de l’art. 6 del Decret 806/1993». El 17 de febrer de 2016 es va traslladar a l’interessat el contingut de
l’informe de l’IBISEC perquè esmenàs les deficiències que s’hi indicaven.
5. El 17 de març de 2016 i l’11 d’abril de 2016 el senyor Vaquero va presentar la documentació per esmenar les deficiències indicades, que
es va trametre a l’IBISEC perquè emetés un nou informe. El 12 d’abril de 2016 l’IBISEC va emetre el nou informe amb la conclusió que
continuaven sense justificar-se els requisits mínims que s’hi indicaven. Es va notificar aquest informe a l’interessat el 5 de maig de 2016.
6. El 10 de maig de 2016 el senyor Vaquero va presentar nova documentació per acreditar el compliment dels requisits, que es va trametre a
l’IBISEC el 17 de maig de 2016. Segons un informe emès per l’IBISEC el 20 de maig de 2016 la documentació presentada continuava sense
justificar el compliment de les condicions acústiques exigides en l’article 6 del Reial decret 806/1993. Es va traslladar aquest informe a
l’interessat el 21 de juny de 2016.
7. El 14 de juny de 2016 el senyor Vaquero va presentar nova documentació acreditativa per esmenar les deficiències esmentades, que es va
trametre a l’IBISEC, el qual emet un informe el 15 de juliol de 2016 en què conclou que la documentació lliurada justifica el compliment de
l’article 6 del Reial decret 806/1993, ja que les instal·lacions del centre docent estranger compleixen les condicions de seguretat i higiene,
acústiques i d’habitabilitat exigides per la legislació espanyola, així com les condicions que permeten l’accés i la circulació d’alumnes amb
problemes físics d’acord amb la normativa espanyola vigent.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 87
18 de juliol de 2017
Fascicle 117 - Sec. III. - Pàg. 23314

8. El 28 de juliol la cap del Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’IBISEC emet un informe en què fa constar que s’ha pogut comprovar
que les instal·lacions educatives s’adapten als plànols respecte dels quals s’han emès els informes pertinents.
9. Així mateix, el 16 de maig de 2017 l’IBISEC emet un informe en què fa constar que l’espai destinat a pati de l’Escola Global té una
superfície de més de 1.800 m2 i que s’hi pot inscriure un rectangle de 40 x 20 metres, per la qual cosa es considera que podria ser susceptible
de ser utilitzat com a pista esportiva, com indica l’article 3.3 del Reial decret 132/2010. No obstant això, hi ha una sèrie d’arbres que
impedeixen aquesta opció i, a més, l’espai destinat a pati no es localitza al centre docent.
10. El 2 de juny de 2017 el senyor Vaquero va presentar dos certificats del British Council, un del 16 de maig de 2017 i l’altre del 24 de
maig 2017.
Segons el certificat del 16 de maig el centre ha estat inspeccionat per inspectors degudament qualificats i compleix els requisits que figuren
en l’article 14 del Reial decret 806/1993 per impartir ensenyaments com a col·legi britànic des de Year 7 (11-12 anys) fins a Year 11 (15-16
anys), amb una capacitat, per a aquests cursos, de 200 alumnes. L’inspector recomana la propera visita abans del 31 de març de 2019.
Segons el certificat del 24 de maig el centre disposa d’una autorització vàlida fins al 14 de juny de 2017 per a 250 alumnes dels cursos que
van des de Pre-Nursery (de 2 a 3 anys) fins a Year 6 (11-12 anys). L’autorització d’aquesta etapa s’estén fins a l’octubre de 2017. També
disposa d’una autorització vàlida fins al 31 de març de 2019 per a 200 alumnes dels cursos Year 7 (11-12 anys) a Year 11 (15-16 anys).
11. El 26 de juny de 2017 la cap del Servei de Planificació Educativa ha emès un informe favorable a que s’estimi la modificació de
configuració sol·licitada.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol, i suplement en català núm. 7 de
1985).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/87/984554

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig, i suplement en català núm. 11, de 16 de maig), segons la
redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre, i
suplement en català de la mateixa data).
3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3
d’abril).
4. 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),
modificat pel Reial decret 131/2010 (BOE núm. 62, de 12 de març).
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, de 16 de març, i suplement
en català núm. 9, de 16 de març), el qual estableix en l’article 36.2 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.
6. 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), modificat pel Decret
1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer), i pel Decret 11/2016, d’11 de maig (BOIB núm. 60, de 12 de maig).
Per tot això, i d’acord amb la proposta de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres 27 de juny de 2017, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2016-2017, dues unitats d’educació infantil i dues unitats d’educació secundària
obligatòria al centre privat estranger Escola Global, de Palma.
2. Determinar que, com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:
Codi del centre: 07015276
Denominació genèrica: centre privat estranger
Denominació específica: Escola Global
Titular: Saber és Futur, SL
Domicili: ctra. de Valldemossa, km 7,4, ParcBit, parcel·la 9c
Localitat: Palma
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Municipi: Palma
CP: 07121
Ensenyaments autoritzats:
Educació infantil, 4 unitats:
Pre-Nursery - educació infantil de primer cicle: 1 unitat, 18 places escolars.
Nursery, Reception i Year 1 - educació infantil de segon cicle: 3 unitats, 75 places escolars.
Educació primària: Year 2 a Year 7: 6 unitats, 150 places escolars.
Educació secundària obligatòria: 2 unitats:
Year 8 (11-12 anys) i Year 9 (12-13 anys): 60 places escolars.
3. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan
s’hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.
4. 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 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 juny de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/87/984554

El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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