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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13664
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 18 de juliol de
2006, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del
centre privat de Formació professional específica ‘ADEMA’, de
Palma.
Vist l’expedient instruït a instàncies del Sr. Diego González Carrasco, en
representació de la titularitat del centre privat de formació professional específica ‘ADEMA’, amb domicili al carrer de Joaquim M. Bover, núm. 3, de Palma,
en què sol·licita autorització per a impartir els cicles formatius de grau mitjà
d’Atenció sociosanitària i de Cures auxiliars d’infermeria, tots dos en horari de
matí.
Atès que, per Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de data 16 de
novembre de 2005 (BOIB del 29), el centre té la següent configuració: cicle formatiu de grau mitjà de ‘Farmàcia’ amb 2 grups i 40 places escolars, en torn de
matí; cicle formatiu de grau superior ‘Higiene bucodental’ amb 2 grups i 40 places escolars, en torn d’horabaixa; cicle formatiu de grau superior de ‘Pròtesis
dentals’ amb 1 grup i 20 places escolars, en torn d’horabaixa; cicle formatiu de
grau superior de ‘Dietètica’ amb 1 grup i 20 places escolars, en torn d’horabaixa; i cicle formatiu de grau superior de ‘Salut ambiental’, amb 1 grup i 20 places escolars, en torn d’horabaixa.
El representant de la titularitat presenta un projecte per a impartir dos nous
cicles formatius de grau mitjà, amb data 23 de novembre de 2005.
Atès que, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió emet informe favorable del projecte presentat, amb data 25 de maig de 2006.
Així mateix, la sol·licitud va ser informada degudament per la Direcció
General de Formació Professional, amb data 18 de maig de 2006.
Atès que, amb data 9 de juny de 2006, la titularitat del centre sol·licita
l’autorització definitiva.
Atès que, amb data 19 de juny de 2006, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió emet informe favorable de 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,
R E S O LC
Article 1.
Autoritzar, amb efectes de l’inici del curs 2006-2007, la modificació de la
configuració del centre privat de formació professional específica ‘ADEMA’, de
Palma.
Com a conseqüència, el centre queda configurat de la manera següent:
Codi de centre: 07005647
Denominació genèrica: centre de formació professional específica
Denominació específica: ADEMA
Titular: ADEMA, SL
Domicili: c/ de Joaquim M. Bover, núm. 3
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
Cicles formatius de grau mitjà:
Farmàcia: 2 grups i 40 places escolars (en torn de matí).
Atenció sociosanitària: 1 grup i 15 places escolars (en torn de matí)
Cures auxiliars d’infermeria: 1 grup i 10 places escolars (en torn de
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corresponent.
Article 4
El centre esmentat 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 interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que
preveu 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, 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 publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final segona.
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El conseller
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 18 de juliol de 2006

—o—
Num. 14080
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 18 de juliol
de 2006, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració
del centre privat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat ‘Scal-Magaluf’, de sa Porrassa (Calvià).
Vist l’expedient iniciat pel Sr. Roberto Meana Miranda, representant de la
titularitat del centre docent privat denominat Scal-Magaluf, domiciliat a la ctra.
de Cala Figuera, núm. 3A, de sa Porrassa (Calvià), en què sol·licita l’ampliació
d’una unitat d’educació infantil de segon cicle per tal de completar-ne l’etapa
Atès que, per OM de 10 d’octubre de 1997 (BOE de 6 de novembre), el
centre està autoritzat amb la configuració següent: educació infantil de segon
cicle, amb 2 unitats i 50 places escolars; educació primària, amb 6 unitats i 150
places escolars; educació secundària obligatòria, amb 4 unitats i 120 places
escolars; batxillerat, amb 4 unitats i 140 places escolars, en les modalitats de
Ciències de la natura i la salut i Humanitats i ciències socials.
Atès que, amb data 16 de setembre de 2005, sol·liciten l’ampliació d’una
unitat d’educació infantil de segon cicle per tal de completar-ne l’etapa.
Atès que, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió, en el seu informe de
data 21 de febrer de 2006, 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 22 de juny de 2006, el centre sol·licita la visita a les
depedències per tal d’obtenir l’autorització definitiva.
Atès que, amb data 29 de juny de 2006, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, informa favorablement la visita 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

matí)
Cicles formatius de grau superior:
Higiene bucodental: 2 grups i 40 places ( en torn d’horabaixa)
Pròtesis dentals: 1 grup i 20 places (en torn d’horabaixa)
Dietètica: 1 grup i 15 places ( en torn d’horabaixa)
Salut ambiental: 1 grup i 15 places (en torn d’horabaixa)
Article 2
El centre haurà de complir els requisits de les titulacions del professorat
segons l’establert a l’Ordre de 23 de febrer de 1998 (BOE del 27), per la qual es
regulen les titulacions mínimes i les condicions que ha de posseir el professorat
per impartir formació professional específica en centres privats i en determinats
centres de titularitat pública.
Abans de l’inici del curs 2006-07 el centre haurà de trametre la relació
completa del professorat, amb indicació expressa de les asignatures que impartiran, fotocòpia acarada de les titulacions i acreditació del nivell de coneixements de la llengua catalana.
Article 3
El centre haurà de complir la norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/96 de
condicions de protecció contra incendis en els edificis, aprovada pel Reial decret
2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29). Tot això sense perjudici que s’hagin
de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica

RESOLUCIÓ
Article 1
Autoritzar amb efectes de l’inici dels curs escolar 2006-2007, l’ampliació
d’una unitat d’educació infantil de segon cicle al centre privat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat ‘Scal-Magaluf’, de sa Porrassa
(Calvià).
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:
Codi de centre: 07007590
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, primària, secundària
obligatòria i batxillerat
Denominació específica: Scal-Magaluf
Titular: Scal-Magaluf, Sociedad Anónima Laboral
Domicili: ctra. de Cala Figuera, núm. 3A
Localitat: Sa Porrassa
Municipi: Calvià
Ensenyaments autoritzats:
- educació infantil de segon cicle: 3 unitats i 71 places escolars
- educació primària: 6 unitats i 150 places escolars

