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

12334

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’octubre de 2017 per la qual es disposa el
trasllat del personal i els alumnes del CEPA Sant Antoni a l’edifici del Centre Cultural Cervantes, al
carrer de l’Estrella, núm. 2, del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, i s’ordena la inscripció
d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Fets
1. Mitjançant el Decret 40/2009, de 26 de juny, es va crear el Centre d’Educació de Persones Adultes Sant Antoni, al terme municipal de
Sant Antoni de Portmany, registrat amb el codi 07008211 i amb domicili a la ctra. de Can Germà.
2. Mitjançant una resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de desembre de 2013 (BOIB núm. 176, de 21 de
desembre) es va disposar el canvi de domicili i el trasllat dels alumnes del CEPA Sant Antoni al carrer d’Alacant, núm. 33, del mateix
municipi de Sant Antoni de Portmany.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/137/993352

3. El 3 de febrer de 2017 la senyora Josepa Prats Ribes, directora del CEPA Sant Antoni, va adreçar un escrit a la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres en el qual posava de manifest que l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany li havia comunicat la voluntat
de traslladar la seu principal del centre, el personal i l’alumnat a les dependències del Centre Cultural Cervantes, antigament CP Cervantes i,
posteriorment, utilitzat també com a annex de l’IES Quartó de Portmany, situat al carrer de l’Estrella núm. 2.
4. L’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany va trametre un ofici al cap del Servei de Centres de la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres en el qual ratificava la voluntat de canviar la ubicació del CEPA Sant Antoni i posava de manifest els motius d’aquest
canvi ¾l’adequació dels espais, les instal·lacions, els materials i els serveis que ofereix l’edifici del Centre Cultural Cervantes, així com el
compliment dels requisits que estableix la normativa educativa¾ i els compromisos que assumeix pel que fa a la posada en funcionament i el
manteniment del centre.
5. L’11 d’abril de 2017, l’arquitecta tècnica de l’IBISEC amb competència a Eivissa va emetre un informe en el qual indicava les condicions
actuals de l’immoble del Centre Cultural Cervantes i les actuacions d’adequació que s’hi han de fer per posar en marxa l’edifici com a centre
docent, de les quals es fa càrrec l’Ajuntament de Sant Antoni.
6. El 20 de setembre de 2017, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat va emetre un informe favorable sobre
el canvi de la ubicació del CEPA Sant Antoni al nou edifici per al curs 2017-2018 per continuar amb la tasca que desenvolupa, sempre que
aquest canvi no impliqui cap despesa econòmica per a la Conselleria d’Educació i Universitat ni suposi un augment de quota o de professorat
i no es contravengui a cap altre informe tècnic respecte a aquesta qüestió.
7. El 23 d’octubre de 2017, el cap del Departament de Planificació i Centres, vists els informes anteriors, va emetre un informe favorable al
trasllat del CEPA Sant Antoni, el personal i l’alumnat, a les dependències del Centre Cultural Cervantes, antigament CP Cervantes, situat al
carrer de l’Estrella, núm. 2, del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, i a la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres
docents de la Conselleria d’Educació i Universitat, amb les consideracions contingudes en l’informe de la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat al qual s’ha fet referència en el punt anterior.
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).
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. 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,
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modalitats i especialitats.
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), 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 formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres el 24 d’octubre de 2017, dict la
següent
Resolució
1. Disposar el trasllat del CEPA Sant Antoni, el personal i l’alumnat, a les dependències del Centre Cultural Cervantes, antigament CP
Cervantes, situat al carrer de l’Estrella, núm. 2, del terme municipal de Sant Antoni de Portmany. Les actuacions d’adequació de l’edifici
corresponen a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, d’acord amb el document signat pel gestor cultural municipal, i aquest canvi no
implica cap despesa econòmica per a la Conselleria d’Educació i Universitat ni suposa un augment de quota o de professorat.
2. Ordenar la inscripció d’aquesta modificació en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat.
3. Notificar aquesta Resolució a la direcció del CEPA Sant Antoni, a la Direcció General de Personal Docent, al Departament de Gestió
Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitat i a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany perquè en
prenguin coneixement.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/137/993352

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