
BOIB Núm.  94  06-08-2002 1 3 3 3 1

CENTRES AUTORITZATS A IMPARTIR EDUCACIÓ BÀSICA
DE PERSONES ADULTES A DISTÀNCIA:

CEPA Son Canals. C/ Son Canals, 10. Palma
CEPA Joan Mir i Mir. C/ Sant Joan, 10. Maó
IES Antoni Maura. C/ Perú, 4. Palma
IES Sta. Maria d’Eivissa. Av. Ignasi Wallis, 33. Eivissa

ANNEX II

CENTRES AUTORITZATS A IMPARTIR BATXILLERAT
A DISTÀNCIA:

IES Antoni Maura. C/ Perú, 4. Palma
IES Joan Ramis i Ramis. Av. Vives Llull, 15. Maó
IES Sta. Maria d’Eivissa. Av. Ignasi Wallis, 33. Eivissa
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Núm. 15662
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de juliol de
2002, per la qual es nomenen nous membres del Consell Escolar
de les Illes Balears.

Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001,
per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB
núm. 34, de 20-03-2001);

Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de maig de 2001,
per la qual es nomenen els membres suplents del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 69, de 9-06-2001);

Atès l’acord del Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears de
dia 25 de juny de 2002, pel qual es proposa un nou vocal titular i un vocal suplent
de la UIB en el Consell Escolar de les Illes Balears;

Atès l’acord de la Federació d’Ensenyament de la Unió Sindical Obrera
(USO), comunicat el dia  10 de juliol de 2002, pel qual es proposa un nou vocal
titular del sector de representants del professorat dels nivells educatius de
l’ensenyament no universitari;

Atesa la proposta de cessament de representants titulars i suplents que fa el
president del Consell Escolar de les Illes Balears el 12 de juliol de 2002, d’acord
amb el que disposa l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del
Consell Escolar de les Illes Balears;

Dict la següent

ORDRE
1.Cessen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears que tot seguit

s’indiquen:

a) Representants del professorat dels nivells educatius de
l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions
i organitzacions sindicals.

En representació de la Federació d’Ensenyament d’USO:

- Titular: Maria del Pilar Santiesteban Corral

b) Representant de la Universitat de les Illes Balears:
- Titular: Jaume Sureda Negre
- Suplent: Guillem Ramon Pérez de Rada

2.Es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears que tot
seguit s’indiquen:

a) Representants del professorat dels nivells educatius de
l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions
i organitzacions sindicals.

En representació de la Federació d’Ensenyament d’USO:
- Titular: Juana González Morcillo

b) Representant de la Universitat de les Illes Balears:
- Titular: Guillem Ramon Pérez de Rada
- Suplent: Francesca Salvà Mut

3.Es modifiquen l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de

març de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 34, de 20-03-2001), i l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de dia 30 de maig de 2001, per la qual es nomenen els membres suplents
del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 9-06-2001), pel que fa
als cessaments i nomenaments dels representants esmentats a la present Ordre.

4.Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 de juliol de 2002

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
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Núm. 15323
Resolució del director general de Planificació i Centres, de data 11
de juliol de 2002, per la qual es declara la caducitat de l’expedient
d’autorització del centre d’educació infantil que es denominaria
Burotatxos/Garabatos, de Palma.

VIST l’expedient instruït a instància de la Sra. Yolanda García Torner,
representant i co-propietaria, juntament amb la Sra. Antònia Oliver Roig, de la
guarderia Burotatxos/Garabatos, amb domicili al carrer d’Homer, s/n de Palma.

Atesos els següents

ANTECEDENTS I FETS
Primer. Amb data 20 de desembre de 2001, la Sra. García Torner sol·licita

l’aprovació del projecte d’obres per a l’autorització d’un centre d’educació
infantil de primer cicle, que es denominaria Burotatxos/Garabatos.

Segon. Amb data 10 de gener de 2002, se sol·licita documentació diversa
per completar l’expedient, la qual no ens ha estat tramesa.

Tercer. Amb dates de 23 d’abril, 20 i 31 de maig de 2002, es reitera
l’esmentada petició i s’adverteix que, transcorreguts tres mesos des de la notificació,
es donarà per desistida la  petició. Aquestes reiteracions són enviades als domicilis
que consten a l’expedient: Av. Bartomeu Riutort, 13-1-B de Can Pastilla i c/
d’Homer, s/n (cantonada c/ de Manacor) de Palma; no obstant això, han estat
retornades per l’oficina de correus.

En base als següents

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.  D’acord amb l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
(BOE del 27), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, paralitzat un
expedient per causa imputable a l’administrat, l’Administració l’advertirà que,
transcorreguts tres mesos, se’n  produirà la caducitat de l’expedient, amb l’arxiu
de les actuacions.

Segon.  La iniciació del present expedient no entranya un interès general.
Per tot això,  aquesta Direcció General declara caducat l’expedient

d’autorització del centre d’educació infantil que es denominaria Burotatxos/
Garabatos, de Palma, i, per consegüent, procedeix d’arxivar les actuacions
practicades, d’acord amb l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE
del 27), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveuen els
articles 107 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia
següent al de la notificació, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 11 de juliol de 2002

El director general,
Jaume Gual i Móra
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