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Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, 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 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 rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 26 d’abril de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

15-05-2010

4.L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca, reconeguda per la Conselleria
d’Educació i Cultura, no pot utilitzar en la seva denominació cap qualificatiu
que pugui induir a error o confusió amb els centres que imparteixen els ensenyaments reglats d’art dramàtic.
5.L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca pot fer ús de la condició d’escola
reconeguda per la Conselleria d’Educació i Cultura.
6.L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca, reconeguda per la Conselleria
d’Educació i Cultura, queda adscrita a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les
Illes Balears (ESADIB), que li ha d’oferir suport en qüestions tècniques, pedagògiques i de programació. Així mateix, l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca
s’ha de subjectar a les directrius tècniques de l’ESADIB.
7.Els alumnes de l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca podran rebre un
diploma de l’escola en el qual s’acrediti el programa cursat, les matèries seguides i l’aprofitament obtingut. Aquest diploma en cap cas no pot induir a confusió amb els certificats i títols amb validesa acadèmica o professional.

Num. 10750
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 26 d’abril de
2010 per la qual es reconeix l’Escola d’Art Dramàtic de
Menorca

8.L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca queda inclosa dins l’àmbit d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa, que ha de vetllar perquè el centre s’adeqüi al que disposa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de
maig de 2007 i l’ha d’assessorar perquè pugui assolir els seus objectius.

1.Amb data 2 de novembre de 2009 (núm. de registre d’entrada
520/2009), el Departament de Cultura, Patrimoni i Joventut del Consell Insular
de Menorca, com a titular del l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca, va presentar una sol·licitud de reconeixement d’aquest centre.

9.A principi de cada curs, l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca ha d’elaborar el projecte educatiu de l’any acadèmic. Aquest projecte ha d’incloure els
objectius, el programa que ha d’impartir i les dades referents a l’alumnat i a
l’horari del centre, que s’ha de formalitzar mitjançant el document d’organització de l’escola (DOE). En acabar cada curs, l’escola ha d’elaborar una memòria
d’activitats en la qual ha de fer referència al projecte educatiu desenvolupat i als
programes impartits. El projecte educatiu i la memòria s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.

Fets

2.Amb data 11 de febrer de 2010 (núm. de registre d’entrada 11512/2010),
la Comissió per al Reconeixement de les Escoles d’Art Dramàtic va informar
favorablement sobre la sol·licitud de reconeixement de l’Escola d’Art Dramàtic
de Menorca.
Fonaments de dret
1.Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació
(BOE núm.159, de 4 de juliol).
2.Llei orgànica 2/2006, de 3 de març, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de
març).
3.Reial decret 806/2006, de 30 de juny, (BOE núm. 167, de 14 de juliol)
pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu.
4.Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, 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 universitari (BOE núm.14, de 16 de gener
de 1998).
5.Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2007 per la
qual s’estableixen el procediment i determinats requisits per al reconeixement
de les escoles d’art dramàtic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 83, de 2 de juny).
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent

10.Aquesta Resolució té efectes des del dia 1 de setembre de 2009 i s’extingirà a petició del titular de l’escola que es reconeix o de la Conselleria
d’Educació i Cultura quan observi que l’escola ha deixat de complir els requisits establerts en l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de
2007 i en aquesta Resolució.
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
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, 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 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 rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 26 d’abril de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

Resolució
1.Reconèixer, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2009-2010, el
centre que es descriu a continuació:
Denominació genèrica: escola d’art dramàtic
Denominació específica: Escola d’Art Dramàtic de Menorca
Codi de centre: EADR070001
Titular: Consell Insular de Menorca
Domicili:c. de Mallorca, núm. 65Localitat: Ciutadella
c. de Francesc F. Andreu, núm. 2Localitat: Maó
Municipi: Ciutadella i Maó, respectivament
2.L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca queda inscrita d’ofici en el registre d’escoles d’art dramàtic reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura
amb el codi de centre EADR070001.
3.La direcció de l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca ha de comunicar a
la Conselleria d’Educació i Cultura qualsevol modificació que afecti l’escola.

Num. 10870
Resolució de la directora general de Planificació i Centres d’acceptació de la sol·licitud de renúncia de la directora del CEIP
Sant Lluís de Sant Lluís
Antecedents
1. Amb data 20 d’abril de 2010 (NRE 32061/2010), la Sra. Catalina Sintes
Espasa, directora del CEIP Sant Lluís, ha adreçat un escrit a la Direcció General
de Planificació i Centres en què sol·licita que li sigui admesa la renúncia al
càrrec directiu amb efecte a 30 de juny de 2010.
2. Un cop examinats els motius al·legats per a ser rellevada del seu càrrec,
la Direcció General de Planificació i Centres considera pertinent acceptar-li la
dimissió.
Fonaments de dret
1. L’article 138 b i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Els articles 16.2, 18.3 i els preceptes que hi concorden de l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010, per la qual s’aproven les

