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

7568

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de juny de 2018 per la qual es declara la
caducitat i es disposa l’arxivament dels expedients relatius a les autoritzacions dels centres que
figuren en els annexos d’aquesta Resolució

Fets
1. Els dies 6, 7, 13 i 24 de febrer i el 7 de març de 2017 es varen enviar notificacions de requeriments de documents i actuacions, motivades
per sol·licituds d’autorització de l’obertura i el funcionament de centres d’educació infantil de primer cicle, als representants dels centres que
figuren en l’annex 1.
2. El dia 6 de febrer de 2017, 8 de març i 21 de maig de 2018 es varen enviar notificacions de requeriments de documents i actuacions,
motivades per sol·licituds d’ampliació de la configuració dels centres que figuren en l’annex 2, als representants d’aquests centres.
3. Els dies 10 i 23 de febrer de 2017 es varen enviar notificacions de requeriments de documents i actuacions, motivades per sol·licituds
d’unitats UEECO i PMAR, respectivament, als representants dels centres que figuren en l’annex 3.
4. Els dies 10 de febrer i 11 d’abril de 2017 es varen enviar notificacions de requeriments de documents i actuacions, motivades per
sol·licituds d’autorització de l’obertura i el funcionament de centres privats de formació professional, als representants dels centres que
figuren en l’annex 4.
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5. El dia 10 de febrer de 2017 es va enviar una notificació de requeriment de documents i actuacions, motivada per la sol·licitud
d’autorització de l’obertura i el funcionament del centre docent estranger que figura en l’annex 5.
6. En aquestes notificacions s’informava els interessats de la possibilitat de desistir de la sol·licitud en el cas de no voler continuar amb el
procediment. També se’ls advertia que la inactivitat de l’interessat en un termini de tres mesos produiria la caducitat del procediment.
7. Han transcorregut més de tres mesos sense que els interessats hagin fet cap actuació necessària per reprendre la tramitació i continuar amb
el procediment.
8. El dia 27 de juny de 2018, el cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la declaració de la
caducitat i l’arxivament dels expedients relatius als centres que figuren en els annexos 1 a 5.
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.
2. Els articles 93, 94 i 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. 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.
Per tot això, i d’acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 28 de juny de 2018,
dict la següent
Resolució
1. Declarar la caducitat dels procediments indicats i disposar l’arxivament dels expedients relatius a les autoritzacions dels centres que
figuren en els annexos 1 a 5.
2. Notificar aquesta Resolució als interessats, 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.
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3. 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, 29 de juny de 2018
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

ANNEX 1
Sol·licituds d’obertura i funcionament de centres d’educació infantil de primer cicle
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Nom del centre

Adreça

CP

Municipi

CEI

Els Dofins

C. del Cirerer, 25

07008

Palma

CEI

Escoleta Colibrís

C. de Santa Margalida, 9

07609

Llucmajor

CEI

Escoleta Món Petit

C. de l’Almirall Vierna, 13b (urb. Badia Gran)

07620

Llucmajor

CEI

Mamballetes

C. dels Segadors, 1

07198

Palma

CEI

Ninin

C. de l’Arxiduc Lluís Salvador, 75 baixos

07004

Palma

CEI

Parròquia de Sant Josep

Plaça de l’Església, s/n

07830

Sant Josep de la Talaia

CEI

Poc a Poc

C. de José Vargas Ponce, 20 baixos

07007

Palma

CEI

Polissons

C. de Galiana, 1 baixos

07013

Palma

CEI

Soc Petit, de Maria

C. Major, 89

07519

Maria de la Salut

EI

Sa Rutlana

C. de Joan Albertí Arbona, 8

07109

Fornalutx

EI

Son Dameto d’Alt

C. de Castella la Manxa, s/n

07013

Palma

EI

Ca ses Monges

C. de Mossèn Vicenç Payeres, 58

07311

Búger

ANNEX 2
Sol·licitud d’ampliació de la configuració
Nom del centre

Adreça

CP

Municipi

EI

Sa Gallineta Rossa

Ctra. Montuïri – Sant Joan, s/n

07230

Montuïri

EI

Es Pi Gros

C. de Josep Far, 2

07320

Santa Maria del Camí

CEI

Sant Agustí

C.Victorio de Luzuriaga, 14

07015

Palma

CEI

Koala Polígon

C.16 de julio, 87, 2a

07009

Palma
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ANNEX 3
Sol·licitud d’ampliació de la configuració
Nom del centre

Adreça

CP

Municipi

CC

Sant Bonaventura

C. de Sant Antoni, 1

07570

Artà

CC

Sagrat Cor

C. del Pare Antoni Oliver, 4

07014

Palma

ANNEX 4
Sol·licitud d’obertura i funcionament
Nom del centre
CPFP
CPFP
CPFP

Adreça

Centre de Formació Professional
Associació Ambulàncies Illes Balears
Centro 3 Formación
Escuela de Turismo de Baleares
(ETB)

CP

Municipi

C. de Can Valero, 36 baixos

07011

Palma

C. de Jaume Ferran, 64

07004

Palma

C. del Sol, 3

07001

Palma

ANNEX 5
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Sol·licitud d’obertura i funcionament
Nom del centre
CDE

Adreça

Escola de Disseny i Informàtica de
les Illes Balears (EDIB)

Via de Portugal, 1

CP
07012
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Municipi
Palma

