Núm. 153
6 de desembre de 2018
Fascicle 205 - Sec. III. - Pàg. 40803

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

12573

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de novembre de 2018 per la qual es denega
l’autorització de la modificació del centre estranger Collège Français, de Sant Josep de sa Talaia, i
se’n tanca l’expedient administratiu

Fets
1. Mitjançant l’ Ordre de 5 de novembre de 1999 (BOE núm. 291, de 6 de desembre) es va publicar la relació de centres francesos que havien
obtingut la corresponent autorització a Espanya. El Collège Français d’Eivissa va quedar configurat de la manera següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/153/1023093

Codi de centre: 07006408
Província: Illes Balears
Denominació: Collège Français
Domicili: carretera de Sant Josep, km 2,3
Titular: Asociación de Padres de Alumnos
Localitat: Sant Josep (Eivissa)
Municipi: Sant Josep (Eivissa)
Ensenyaments autoritzats: conforme al sistema francès per a alumnes espanyols i estrangers.
Nivells educatius: des de Petite Section Maternelle al Troisième.
Nombre d’unitats: 12.
Nombre de places escolars: 240.
2. El 24 de gener de 2012 va tenir entrada a la Conselleria d’Educació i Universitat una sol·licitud presentada pel titular del centre (NRE
4494/2012). En l’escrit presentat se sol·licitava l’ampliació del centre amb tres unitats més: una unitat de Maternelle (educació infantil), una
unitat de Primaire (educació primària) i una unitat de Secondaire (educació secundaria).
3. El 28 de febrer de 2012 (NRS 1871/2012) es va notificar al titular del centre un informe favorable de 8 de febrer de 2012, atès que els
espais proposats en el projecte presentat complien els requisits mínims que s’estableixen en el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre
règim de centres docents estrangers a Espanya, i en el Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 332/1992,
de 3 d’abril, i el Reial decret 806/1993.
4. En data 20 de febrer de 2017 (NRE L13E8929/2017), el representant del centre va presentar la documentació següent: el certificat de
validesa dels estudis, la declaració responsable de l’inici de l’activitat major i el certificat de final d’obres. A més, va sol·licitar la visita dels
tècnics de l’IBISEC.
5. En data 19 de juliol de 2017, després de fer la visita al centre, un tècnic de l’IBISEC va emetre un informe desfavorable, atès que la
distribució dels espais no es corresponia amb els plànols aportats.
6. En data 28 d’agost de 2017 (NRE L13E49766/2017), el representant del centre va presentar la documentació per esmenar les deficiències
detectades a la visita.
7. L’11 d’octubre de 2017, el Servei Tècnic de l’IBISEC va emetre un altre informe desfavorable, en què es concloïa que la documentació
presentada era insuficient i, per tant, no justificava el compliment de la normativa vigent per a la configuració que se sol·licitava.
8. El 23 d’octubre de 2017 es va trametre al representant del centre l’informe desfavorable de l’IBISEC i se li va donar un termini de 10 dies
per fer al·legacions, d’acord amb l’article 73.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, però no va presentar la documentació necessària per esmenar les deficiències.
9. En data 10 de juliol de 2018, es va advertir al centre de la caducitat del procediment d’ampliació amb les tres unitats sol·licitades.
10. Atès que el centre no compleix els requisits necessaris perquè es pugui autoritzar l’ampliació i atès que els expedients d’autorització no es
poden perllongar en el temps, la Conselleria d’Educació i Universitat ha de denegar l’autorització al centre mitjançant aquesta Resolució, que
posa fi a la via administrativa.
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11. El dia 22 de novembre de 2018, el cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la declaració de la
caducitat i l’arxivament dels expedients relatius a l’autorització del centre Collège Français.
Fonaments de dret
1. El Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya (BOE núm. 149, de 23 de juny), modificat
pel Reial decret 131/2010, de 12 febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).
2. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no
universitaris (BOE núm. 86, de 9 d’abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 febrer.
3. L’Ordre de 14 de setembre de 2004 per la qual s’estableix el règim d’autorització de centres privats de formació d’adults per impartir
ensenyaments equivalents al graduat en ensenyament secundari obligatori (BOIB núm. 134, de 25 de setembre).
4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, de 16 de març), el qual
estableix en l’article 36.2 que, en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de
desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
6. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), segons la redacció
fixada pel Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015 (BOIB núm. 135,
de 4 de novembre).
Per tot això, i d’acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 23 de novembre de
2018, dict la següent
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Resolució
1. Denegar l’autorització de tres unitats ¾una unitat de Maternelle (educació infantil), una unitat de Primaire (educació primària) i una unitat
de Secondaire (educació secundaria)¾ al centre Collège Français d’Eivissa.
2. Arxivar l’expedient administratiu del centre estranger Collège Français d’Eivissa i declarar conclòs el procediment.
3. Notificar aquesta Resolució al senyor Hugo Schelcher Redondo com a representant del centre, de conformitat amb el que estableixen els
punts 1 i 2 de l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. 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 i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 s’hi 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 en el BOIB, d’acord amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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