
C. Els serveis culturals i d�oci

11. El turisme: projectes de turisme rural respectuosos amb l�entorn, turis-
me de muntanya, turisme cultural, turisme esportiu.

12. El sector audiovisual: producció i distribució de pel·lícules, televisió
interactiva, producció d�emissions de TV, difusió de produccions de TV.

13. La valorització del patrimoni cultural: recuperació del patrimoni his-
toricoartístic, recuperació d�espais i edificis d�interès històricocultural, difusió
de la cultura.

14. El desenvolupament cultural local: reprografia, conservació i repro-
ducció de fons, biblioteques i producció literària, recuperació de la història de
cada localitat. 

15. Valoració de l�agricultura: agricultura ecològica, transformació de
productes agroalimentaris autòctons. 

D. Els serveis de medi ambient

16. La gestió dels residus: recollida i reciclatge de residus, recuperació i
comercialització de materials selectius.

17. La gestió de l�aigua: contaminació, prevenció i control d�abocaments,
protecció de fonts, neteja i manteniment de cursos fluvials.

18. La protecció i el manteniment de les zones naturals: conservació d�es-
pais naturals, parcs, reforestació, control de la degradació, educació medioam-
biental.

19. La normativa, el control de la contaminació i les instal·lacions corres-
ponents.

E. Nous jaciments inclosos en els informes més recents dels serveis de la
Comissió Europea (1998)

20. Energies alternatives. 

21. L�esport. 
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1587

Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 28 de gener de
2005, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular i
suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears

Atès l�escrit rebut de les Cooperatives de Treball, en relació a la proposta
de nomenaments de nou membre suplent al Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès la proposta de substitució del representant del suplent que fa el pre-
sident del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 27 de gener de 2005, d�a-
cord amb el que estableix l�article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l�article 17.o)
del Reglament d�organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears dicto la següent  

Ordre

1. Cesar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la perso-
na que tot seguit s�indica, agraint-li els serveis prestats:

Grup o: Representants de les cooperatives de l�ensenyament de treball
associat de les Illes Balears:

- Suplent Miquel Rosselló Castell.

2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:

Grup o: Representants de les cooperatives de l�ensenyament de treball
associat de les Illes Balears:

- Suplent Maruja Espigares Navarrete.

3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal suplent
substituït.

4. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 de gener de 2005

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d�Educació i Cultura
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Num. 1766
Resolució del conseller d�Educació i Cultura, de dia 31 de gener
de 2005, per la qual s�autoritza definitivament l�ampliació d�una
unitat d�educació infantil al centre privat d�educació infantil,
primària i secundària obligatòria �San José�, de Maó.

Vist l�expedient iniciat per la Sra. Sor Amor Álvarez Mediavilla, repre-
sentant de la titularitat del centre docent privat denominat �San José�, domiciliat
al carrer del Cos de Gràcia núm.98, de Maó, en què sol·licita l�ampliació d�una
unitat d�educació infantil.

Atès que, per Resolució del conseller d�Educació i Cultura, de 27 d�agost
de 2003 (BOIB de 9 de setembre), es va autoritzar provisionalment l�esmenta-
da unitat d�educació infantil.

Atès que, amb data 3 de febrer de 2004, en sol·liciten l�autorització defi-
nitiva. 

Atès que, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió, en el seu informe de
data 19 de juliol de 2004, indica que els espais proposats compleixen amb el
Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre (BOE del 10), pel qual s�estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments escolars de
règim general.

Atès que, amb data 30 de novembre de 2004, la titularitat del centre comu-
nica la finalització de les obres i sol·licita la visita per tal d�obtenir l�autoritza-
ció definitiva.

Atès que, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió, amb data 14 de gener
de 2005, informa favorablement la visita realitzada al centre.

Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius, dict la següent

RESOLUCIÓ

Article 1
Autoritzar definitivament amb efectes de l�inici dels curs escolar 2005-

2006, l�ampliació d�una unitat d�educació infantil al centre privat d�educació
infantil, primària i secundària obligatòria �San José�, de Maó. Mentre es man-
tendrà l�autorització provisional que se li va atorgar amb data 27 d�agost de
2003 (BOIB de 9 de setembre).

Com a conseqüència d�això, el centre queda configurat de la manera
següent:

Codi de centre: 07001939
Denominació genèrica: centre d�educació infantil, primària i secundària

obligatòria
Denominació específica: San José
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Domicili: c/ del Cos de Gràcia, núm. 98 
Localitat: Maó
Municipi: Maó
Ensenyaments autoritzats: 
-  educació infantil: 4 unitats i 100 places escolars
-  educació primària: 6 unitats i 150 places escolars
-  educació secundària
educació secundària obligatòria: 4 unitats i 120 places escolars

Article 2
L�esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a

sol·licitar l�oportuna revisió quan s�hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.

Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà inter-

posar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d�un mes, segons el que pre-
veu l�article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l�adminis-
tració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o recurs contenciós admi-
nistratiu 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 allò que disposa l�article 46.1 de la Llei
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