
186 78171698B Vicens Vicens Buenaventura Persona Física
697 43073243Q Vicens Visiedo Lorenzo Persona Física
1037 43115639T Vicente Escobar Raquel Persona Física
1573 12764399C Vicente Ortega Raul Persona Física
1316 X5860856L Vicente Perez Alberto Persona Física
1113 07817936Y Vicente Rubio Miguel Angel Persona Física
1323 X6162743P Vickers Gordon Peter Persona Física
73 42962863J Vich Llado Antonia Persona Física
717 43132726K Vidal Anderson Sandra Persona Física
655 41342246E Vidal Bernabeu Margarita Persona Física
424 41229267L Vidal Camps Francisca Persona Física
1230 43021831D Vidal Gil Maria Carmen Persona Física
822 41446439W Vidal Gomez Maria Jose Persona Física
1489 78194044R Vidal Grimalt Francisco Persona Física
765 41731626N Vidal Mengual Mengual Persona Física
660 41486168X Vidal Pons Severiana Persona Física
347 41369490B Vidal Rotger Maria Magdalena Persona Física
1149 43007563R Vidal Salva Alberto Persona Física
479 43025706C Vidal Sampol Catalina Persona Física
1421 42982257H Vidal Vadell Maria Margarita Persona Física
1119 78188774K Vidal Vivancos Gines Persona Física
1406 38376732J Vila Canalias Isabel Persona Física
528 42961850N Villalonga De Arriba Juan Persona Física
1175 43007367N Villalonga Morilla Catalina Persona Física
205 41488481T Villalonga Orfila Cristobal Persona Física
192 41478374J Villalonga Segui Bernardo Persona Física
912 41507080S Vinent Reynes Ana Maria Persona Física
898 35437001G Vinseiro Clemente Vicente Persona Física
2 41390674N Vives Llompart Isabel Persona Física
379 41400464G Vives Mas Maria Persona Física
511 42963006H Vizoso Miquel Del Sola Marta Persona Física
1229 X3721577Q Vogt Michaela Persona Física
998 X1069267C Vollmer Gerd Autónomo
1367 X1806699A Voss Eva Cristine Persona Física
541 X0410720D Wahlstrom Elisabet Ebba I Persona Física
1484 X0545477D Welker Dennis Persona Física
563 X0814807D Widmer Petra Jris Persona Física
741 51590110Y Wise Loomis Elisabet Ana Persona Física
514 A07460116 Xarig Balear Sa Pyme
1089 45434294W Yañez Lopez Jose Andres Persona Física
721 44465421G Yañez Pousada Marcos Persona Física
1022 X3614986F Ybarra Juan Patricio Persona Física
814 41439082M Yern Ferrer Catalina Persona Física
560 41442531G Yern Juan Mari Persona Física
1338 46954227A Yern Moreno Aranzazu Persona Física
182 44328565K Zamora Gallardo Oscar Persona Física
1131 43149897B Zamora Pedraza Elema Maria Persona Física
601 43104067C Zamorano Campana Juan Jose Persona Física
1057 07744014Y Zancajo Sanz Claudia Persona Física
1215 42971632L Zuazaga Aguilo Maria Francisca Persona Física
1128 41321124Z Zuazaga Vich Jorge Persona Física
885 X1732001D Zwanziger Marc Oliver Persona Física

Annex II: Sol·licituds de subvenció excloses.

Exp Nif Apellidos Nombre Tipo Causa
Beneficiario Beneficiario

1403 43116717C Cladera Jurado Alicia Persona Física Deutes Caib
1362 07223922J Fuster Gonzalez De La Riva Manuel Persona Física Deutes Caib
761 41725887T Marques Juaneda Pere Autónomo Deutes Caib
198 41465640K Orfila Pons Jose Persona Física Deutes Caib

— o —

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 22040

Resolució del conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 21 de
juny de 2010 d’aprovació del contingut de la carta marc dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Fets

1.El 7 de juny de 2010 Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) va finalit-
zar l’elaboració de la carta marc corresponent als serveis oferts per aquesta enti-
tat.

2.El 16 de juny de 2010 el Director General de Qualitat dels Serveis va
emetre l’informe previ i preceptiu favorable a l’aprovació del contingut de la
carta marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), de conformitat amb l’ar-
ticle 6.1 del Decret 37/2009, de 26 de juny, sobre cartes ciutadanes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1.El Decret 37/2009, de 26 de juny, sobre cartes ciutadanes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 99, de 9 de juliol).

2.L’Acord del Consell de Govern del 31 d’agost de 2007, per al desenvo-

lupament del Segon Pla Estratègic de Qualitat del Govern de les Illes Balear
(BOIB núm. 135, de 6 de novembre).

3.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar el contingut de la carta marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), de conformitat amb el que disposa l’article 6.1 del Decret 37/2009, de
26 de juny, sobre cartes ciutadanes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2.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 l’òrgan que l’ha dictada en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb
l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions 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 que s’hagi publicat aquesta
Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de setembre de 2010

El conseller de Medi Ambient i Mobilitat
Gabriel Vicens Mir

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 22438

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 8 d’octubre de 2010
per la qual s’estableixen la quantia dels mòduls per al sosteni-
ment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educa-
ció, per al funcionament de serveis educatius d’atenció prime-
renca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per
a l’enfortiment  de les capacitats educatives de les famílies

El Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la
xarxa  d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera
infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a
l’Educació de la Primera Infància, en l’article 4.1 estableix que, mitjançant reso-
lució, el conseller d’Educació i Cultura ha de convocar els ajuts corresponents
per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil, el
sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil, l’oferta d’activitats,
serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famí-
lies amb infants menors de tres anys, tinguin o no infants escolaritzats, i el fun-
cionament de serveis educatius d’atenció primerenca.

L’article 8.1 del Decret esmentat estableix que, anualment, mitjançant
una ordre, la Conselleria d’Educació i Cultura ha d’aprovar, d’acord amb les
seves disponibilitats pressupostàries, la quantia dels mòduls de finançament,
sobre la base dels quals s’han de fer les convocatòries d’ajuts corresponents. 

Per tot això dict la següent 

ORDRE

Article  únic
1. S’aproven els mòduls, sobre la base dels quals s’ha de fer la convoca-

tòria d’ajuts  corresponent a l’exercici 2010:
a) Per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’e-

ducació  infantil, per unitat escolar en funcionament: 4.000 € anuals, en els ter-
mes que s’indiqui a la convocatòria corresponent.

b) Per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enforti-
ment de les capacitats educatives de les famílies, estiguin o no escolaritzats els
seus infants: 400 € per cada conjunt de 5 sessions realitzades, en els termes que
s’indiqui a la convocatòria corresponent.

c) Per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca: 1.000
€ per infant amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat, en els ter-
mes que s’indiqui a la convocatòria corresponent.

2. Els mòduls abans esmentats han de servir per determinar l’import dels
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ajuts corresponents a l’exercici 2010.

Disposició final primera
Es faculta la Direcció General de Planificació i Centres per dictar les ins-

truccions necessàries per al compliment d’aquesta Ordre. 

Disposició final segona 
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears. 

Palma, 8 d’octubre de 2010

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

Num. 21962
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 24 de setembre
de 2010 per la qual s’autoritzen l’ampliació de 6 unitats de bat-
xillerat i la modificació de la configuració del primer cicle de
educació infantil, al centre integrat privat d’educació infantil de
primer i segon cicle, educació primària, educació secundària
obligatòria, batxillerat i ensenyaments elementals i professionals
de música, Àgora Portals de Portals Nous, Calvià 

Fets

La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’11 de setembre de
2008 (BOIB núm. 133, de 23 de setembre) autoritzà l’obertura i el funcionament
del centre integrat privat d’educació infantil de primer i segon cicle, educació
primària, educació secundària obligatòria i ensenyaments elementals i profes-
sionals de música Àgora Portals de Portals Nous, Calvià.

Amb data 1 de juny de 2009 (NRE 43797/2009, de 3 de juny), la Sra. Pilar
González Morcillo, en representació del centre privat Àgora Portals, va sol·lici-
tar l’autorització per a la modificació de la configuració del primer cicle de edu-
cació infantil. Posteriorment, la Sra. González Morcillo, va formular una nova
sol·licitud d’autorització, de 6 unitats de batxillerat (4 de ciències i tecnologia i
2 d’humanitats i ciències socials). 

La Resolució de la directora general de Planificació i Centres de 27 de
maig de 2010, en base als articles 73 i 74 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, autoritzà l’acumulació dels 2 procediments iniciats en un únic
procediment administratiu. 

Amb data16 de juny de 2010, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
emeté un informe favorable de la nova configuració sol·licitada per al primer
cicle d’educació infantil i les 6 unitats de batxillerat.

Amb data 21 de juny de 2010 (NRS 8378/2010, de 22 de juny), el cap del
Departament de Planificació i Centres comunicà a la representant de la titulari-
tat del centre docent l’informe favorable del projecte presentat i la informà que
havia de comunicar a aquesta Direcció General que les instal·lacions s’adequa-
ven als plànols aprovats, per tal que els serveis tècnics de la Conselleria pogues-
sin dur a terme la preceptiva visita de comprovació de les obres.

Amb data 19 de juliol de 2010 (NRE 3253, de 23 de juliol), la directora
general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives informà favorable-
ment la sol·licitud d’autorització de 6 unitats de batxillerat (4 de ciències i tec-
nologia i 2 d’humanitats i ciències socials), l’adequació de les titulacions i la
viabilitat del currículum dels estudis elementals i professionals de música.

Amb data 21 de juliol de 2010, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió,
un cop realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de comprovar que les ins-
tal·lacions s’adapten als plànols informats, emeté informe tècnic favorable.

Amb data 23 d’agost de 2010 (NRE 3453, de 23 d’agost), el director gene-
ral de Formació Professional i Aprenentatge Permanent informà favorablement
la sol·licitud d’autorització de 6 unitats de batxillerat ja que per poder autoritzar
els estudis professionals de música de règim especial integrats en els de règim
general, aquests han de tenir la mateixa durada.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), regulado-
ra del dret a l’educació.

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4 de maig), d’educa-
ció.

3. La Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB del 3 d’abril), de règim jurídic de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26), pel qual s’es-
tableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris.

5. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions
de centres privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.

6. El Reial Decret 303/2010, de 15 de març (BOE del 9 d’abril), pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments
artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

7. El Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre (BOE del 6), pel qual
s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.8.
El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de 1998),
sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no univer-
sitari.

Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent

Resolució

Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs 2010-2011, 6 unitats de bat-
xillerat (4 unitats de ciències i tecnologia i 2 unitats d’humanitats i ciències
socials) i la modificació de la configuració del primer cicle d’educació infantil.

Com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat de
la manera següent:

Codi de centre: 07013656
Denominació genèrica: centre integrat privat d’educació infantil de pri-

mer i segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxille-
rat i ensenyaments elementals i professionals de música 

Denominació específica: Àgora Portals
Titular: NACE (Nuevo Àgora Centro de Estudios)
Domicili: Ctra. vella d’Andratx, s/n
Localitat: Portals Nous
Municipi: Calvià

Ensenyaments autoritzats:
Educació infantil 1r cicle: 6 unitats 
-0-1 any :1 unitat 8 PE
-1-2 anys: 2 unitats 26 PE
-2-3anys: 3 unitats 60 PE
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats i 225 PE
Educació primària: 18 unitats i 300 PE
Educació secundària obligatòria: 12 unitats i 360 PE
Batxillerat : 6 unitats
Modalitat de ciències i tecnologia: 4 unitats 
Modalitat de d’humanitats i ciències socials: 2 unitats
-Ensenyaments elementals de música:
Especialitats: Piano, Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix, Flauta travesse-

ra, Clarinet,  Saxòfon, Trompeta, Trompa, Trombó
-Ensenyaments professionals de música:
Especialitats: Piano, Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix, Flauta travesse-

ra, Clarinet,  Saxòfon, Trompeta, Trompa, Trombó

El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació
dels professors destinats a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució.
En cas contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.

El centre que és autoritzat per aquesta Resolució ha de complir la norma
bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de condicions de protecció contra incendis
aprovada pel Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29 d’octubre), i
les condicions higièniques, sanitàries, acústiques, d’habitabilitat, de seguretat i
d’accessibilitat que s’assenyalen a la legislació vigent. Tot això sense perjudici
que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o auto-
nòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les condicions
esmentades correspon als titulars dels centres.

El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar la revisió oportuna quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.

Palma, 24 de setembre de 2010

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —
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