
2.Deixar vacant l’ajut especial a la modalitat «Expedició Malaspina
2010».

3.Establir les persones candidates de reserva, que són, per estricte ordre de
preferència de la relació de prioritat, les que figuren en l’annex II, de conformi-
tat amb el que estableix l’apartat vint-i-cinquè de la Resolució de la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia d’11 d’abril de 2011. Les renúncies o baixes que
es produeixin entre les persones a qui s’hagi concedit una beca durant els dotze
primers mesos de gaudir-ne les han de cobrir les persones candidates de reserva
segons la llista de prioritat.

4.Desestimar la sol·licitud de la senyora Edleide Santos Menezes, que ha
quedat exclosa per haver acabat la llicenciatura abans del termini establert en la
convocatòria.

5.Entendre que les persones beneficiàries accepten les beques en els ter-
mes establerts en les resolucions de concessió si en el termini de 15 dies a par-
tir de la notificació de la concessió no es fa constar el contrari.

6.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,
Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’ha-
ver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, 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 es 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,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de gener de 2012

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

Annex I

Nom DNI/NIE Ordre de prelació
Sanna Martínez, Elena 43170257Q 1
Rubí Sastre, Maria Magdalena 43187729P 2
Fiol de Roque, Maria Antònia 43139654A 3
Sbert Roig, Miquel 41523224J 4
Duran Grimalt, Juan 41517953D 5
Perelló Mateo, Laura 43175956B 6
El Aououad, Hanan Y0477964S 9
Mazarrasa Elósegui, Inés 72072806Y 10
Mir Gual, Miquel 43142257F 11
García Fidalgo, Emilio 43123621R 12
Zamorano Andrés, Ana María 24382092E 13
Brunet Galmés, Isabel 41535241R 14
Pons Miró, Daniel Gabriel 43180360E 15
Mas Andreu, Catalina Teresa 43139916N 16

Annex II

Nom DNI/NIE Ordre de prelació
Trillo Iglesias, Alejandro 75107070H 17
Leiva Mir, Alicia 43174144Q 18
Cabot Mesquida, Gabriel 43107384W 19
Carro Patiño, Adrián 47380680J 20
Manzano Paule, Gonzalo 50899168F 21
Suárez Sánchez, Ruth 43144174S 22
Bauzà Thorbrügge, Marcos Guillermo 41523180S 23
Moreno de Castro, Maria 52347359A 24
Faccioli, Michela Y1577140K 25
Lizana Carrió, Alexandra 43122676E 26
Pomar Amer, Miquel 41522571G 27
Gogorza Pérez, María Soledad 46391277R 28
Pons Mayol, Joan Carles 37342174H 29
Runge, Antoine 08CZ97874 30
Vadell Vallbona, Pau 78214752D 31

Parra Rivas, Pedro 23290420E 32
Fernández Prieto, Irune 46956949B 33
Garí Pallicer, Miguel Gabriel 43147628L 34
Llopis Corró, Marina 43186925D 35
Medina Armijo, Cristy Y1566150W 36
Salas Mula, Daniel 43154814Y 37
Fernández Payeras, David 43103492C 38
Negre Vich, Antoni 43119816Z 39
Oliver Álvarez, Myriam 43188797H 40
Reynés Miralles, Bàrbara 78216873Z 41
López Safont, Nora 46461334T 42
Domínguez González, Ana Belén 74849119N 43
Cocoví Solberg, David Jaume 43177564D 44
Alomar Mascaró, Carme Teresa 43183201B 45
Buades Payeras, Joana Maria 78216276S 46
Moyà Alcover, Gabriel 43142617 47
García Ruiz, Estefania Y0706315E 48
Martorell Pons, Miquel 78216371H 49
Buttay Vinas, Lucie Y0192416N 50
García Carrizo, Francisco Javier 37335317S 51
Celià Ginard, Lluís 43177252L 52
Gessner, David X0814533B 53
Satué Sahún, María 18044307W 54
Chao Mateu, Jorge 43124171E 55
Conti Sampol, Daniel 43173869V 56
Barber Lluch, Esther 20841969J 57
Romero Munar, Antonia 78216982P 58
Font Rosselló, Bernat 41536659Q 59
Patti, Felicia X7130950F 60

— o —

Num. 1410
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la
qual es resol tancar el termini de sol·licituds de borses de viatge
per a estades breus en centres d’investigació fora de les Illes
Balears d’acord amb la Resolució de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia de 30 de desembre de 2010

Fets

1. Mitjançant resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de
30 de desembre de 2010  (BOIB núm. 44, de 29 de gener de 2011), es va fer
pública la convocatòria d’ajudes compensatòries de les despeses per fer estades
breus en centres de recerca espanyols o estrangers, sempre que aquests estiguin
ubicats fora de les Illes Balears. La quantitat que es disposava per a l’exercici
2012 era de 80.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària 16601 541A01
48000 00 o equivalent.

2. El termini per presentar sol·licituds es va iniciar el dia 1 de gener de
2011 i finalitza el dia 30 de juny de 2012.

3. L’apartat 2 del punt novè de l’esmentada resolució, estableix que si
s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d’acabar el termini
de presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant reso-
lució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, llevat que es faci una
ampliació i modificació del crèdit destinat

4. Segons l’article 43 del Decret 75/2004, la concessió d’ajuts està supe-
ditat  a condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar el compliment de l’obligació en els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent al exercici de 2012.

5. El dia 30 de desembre de 2011 es va publicar en el BOIB núm. 195
EXT, la llei de pressuposts generals  de la comunitat autònoma  de les Illes
Balears per a l’any 2012

6. Vist que d’acord amb els pressuposts de 2012 s’han exhaurit els crèdits
destinats a la convocatòria, que no es preveu cap ampliació i modificació del
crèdit destinat, i que el termini de presentació de sol·licituds per aquestes ajudes
acaba el 30 de juny de 2012, en aplicació de l’apartat 9.2 de la convocatòria s’ha
de suspendre la concessió de noves ajudes.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Suspendre la concessió de nous ajuts per a borses de viatge per a esta-
des breus en centres d’investigació fora de les Illes Balears d’acord amb la
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Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 30 de desembre de
2010 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 29 de gener de 2011).

2. Aquesta resolució, d’acord amb l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, desplegarà efectes retroactius des del dia 29 de setem-
bre de 2011.   

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,
Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’ha-
ver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’arti-
cle 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 es pot interposar 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 estat publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

Palma, 18 de gener de 2012

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

— o —

Num. 1555
Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, president del SOIB, de 15 de
desembre de 2011 per la qual s’aprova la convocatòria de sub-
vencions destinades a accions d’orientació laboral per a l’ocu-
pació i d’assistència per a l’autoocupació (OLOA) per al període
2011-2012

Mitjançant Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
president del SOIB, de 15 de desembre de 2011 (BOIB núm. 188, de 17 de des-
embre), s’aprovà la convocatòria de subvencions destinades a accions d’orien-
tació laboral per a l’ocupació i d’assistència per a l’autoocupació (OLOA) per
al períodes 2011-2012.

Atès el contingut de l’Annex V (Import màxim inicial amb què es finan-
cen, per tipus d’entitat i territori, les accions d’orientació professional i les
accions d’autoocupació) de la resolució de convocatòria esmentada, s’hi n’han
detectat errades materials i aritmètiques que és necessari rectificar, en relació
amb l’import assignat al codi-agrupació A59 corresponent al municipi de Palma
–atès l’import total agregat de 3.289.084,56 € expressat en la resolució de con-
vocatòria i fiscalitzat favorablement de conformitat amb la documentació obrant
a l’expedient-, i amb els imports de distribució per illes que resulten dels suma-
toris del imports respectius a les diferents zones en funció de l’àmbit insular al
qual pertanyen, per al qual cosa, en virtut del que disposa l’article 105 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre), dict
la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- En l’Annex V (Import màxim inicial amb què es financen, per
tipus d’entitat i territori, les accions d’orientació professional i les accions d’au-
toocupació) de la resolució:

Allà on diu: 

‘CODI AGRUPACIÓ ZONIFICACIÓ Total
(...)
A59 Municipi de Palma 430.119,79
(...)’

Ha de dir:

‘CODI AGRUPACIÓ ZONIFICACIÓ Total
(...)
A59 Municipi de Palma 1.430.119,81
(...)’

i

Allà on diu: 

‘Distribució per illes
Mallorca 2.687.180,11
Menorca 239.195,14
Eivissa 346.313,99
Formentera 16.395,32’

Ha de dir:

‘Distribució per illes
Mallorca 2.687.180,12
Menorca 239.195,14
Eivissa 346.313,98
Formentera 16.395,32’

Segon.- Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Palma, 20 de desembre de 2011

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, president del SOIB
Rafael Àngel Bosch i Sans

— o —

Num. 1572
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 4
de gener de 2012 per la qual s’autoritza l’obertura i el funciona-
ment del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI
Peter Pan de Marratxí

Antecedents

1.Amb data 3 de desembre de 2007, la senyora Daniela Marín del Moral,
en representació de la Guardería Peter Pan CB, entitat promotora, presentà a la
Conselleria d’Educació i Cultura una sol·licitud d’autorització d’un centre d’e-
ducació infantil privat de primer cicle amb 6 unitats (dues unitats de 0 a 1 any,
dues unitats d’1 a 2 anys i dues unitats de 2 a 3 anys).

2.Amb data 8 de febrer de 2008, el director general de Planificació i
Centres comunicà a la representant del centre la necessitat de presentar la docu-
mentació acreditativa de la titularitat per prosseguir amb el procés d’autoritza-
ció.

3.Amb data 7 de febrer de 2008, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
emeté un informe desfavorable del projecte presentat.

4.Amb data 4 de juny de 2008, la representant presentà la documentació
per tal d’esmenar les deficiències detectades a l’informe del Servei de Projectes,
Obres i Supervisió, i sol·licità canvi de configuració a 5 unitats (una unitat de 0
a 1 any, dues unitats d’1 a 2 anys i dues unitats de 2 a 3 anys). 

5.Amb data 25 de juny de 2008, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
emeté un informe desfavorable del projecte presentat, en aplicació del Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny.

6.Amb data 25 de febrer de 2009, la titular del centre sol·licità canvi de
configuració a 6 unitats (dues unitats de 0 a 1 any, dues unitats d’1 a 2 anys i
dues unitats de 2 a 3 anys) i presentà declaració jurada de zona consolidada per
sol·licitar informe tècnic d’obres de conformitat amb l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de dia 5 de març de 2002, modificada per l’Ordre de dia
24 de maig de 2002 per la qual es desplega la disposició addicional quarta del
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny.

7.Amb data 17 de març de 2009, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
emeté informe tècnic favorable del projecte presentat.

8.Amb data 2 d’abril de 2009 el director general de Planificació i Centres
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