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de conformitat amb allò que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva notificació, segons els articles 116 i 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, 10 de març de 2011
La directora general
Elvira Badia Corbella

—o—
Num. 6585
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 11 de març de
2011, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica
de l’escola infantil Binerbó de Porreres
Fets
1. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2010
(BOIB núm. 163, de 9 de novembre de 2010), es creà l’escola infantil Binerbó,
de titularitat de l’Ajuntament de Porreres, amb la següent configuració: 8 unitats d’educació infantil de primer cicle (2 unitats de 0 a 1 anys, 3 unitats d’1 a 2
anys i 3 unitats de 2 a 3 anys).
2. L’11 de febrer de 2011 (NRE 7242/2011), la Sra. Aina M. Gayà
Blanquer, com a directora de l’EI Binerbó de Porreres, sol·licità l’autorització
per al canvi de la denominació específica de l’escola infantil, EI Binerbó, per la
de EI Sa Sitra. A tal efecte s’adjuntà la documentació pertinent.
Fonaments de dret
1. Article 13 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4), reguladora del dret a l’educació.
2. Article 111 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’educació.
3. Articles 1 i 3 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels
col·legis públics d’educació primària i dels col·legis públics d’educació infantil
i primària.
4. 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 universitari.
5. El Decret 60/2008, de 2 de maig (BOIB del 8), pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
1. Autoritzar el canvi de la denominació específica de l’EI Binerbó, registrada amb el codi 07014417, per la de EI Sa Sitra.
2. El canvi de denominació específica no afecta el règim de funcionament
del centre.
3. Notificar aquest canvi a la direcció de l’EI Binerbó, perquè en prengui
coneixement als efectes adients.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs 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 els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
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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, 11 de març de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 6982
Correcció d’errades de la Resolució del director general de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent, de dia 18 de
març de 2011, per la qual es fa la convocatòria i es dicten normes per a la realització de les proves lliures, perquè les persones
més grans de divuit anys puguin obtenir directament el títol de
graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 44, de 26 de març de 2011
es publicà la Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent, de dia 18 de març de 2011, per la qual es fa la convocatòria i es dicten normes per a la realització de les proves lliures, perquè les
persones més grans de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat
en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.
L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la
rectificació d’errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.
Per això, dict la següent
Resolució
Article únic
Aprovar la rectificació de l’errada comesa en l’article 5, apartat 1, de
l’Annex 1.
A on diu,
1. La inscripció per fer la prova lliure de cada convocatòria s’ha de formalitzar els dies que s’indiquen a continuació:
a) Per a la prova ordinària del mes de maig, del 18 al 29 d’abril de 2011,
ambdós inclosos.
Ha de dir,
1. La inscripció per fer la prova lliure de cada convocatòria s’ha de formalitzar els dies que s’indiquen a continuació:
a) Per a la prova ordinària del mes de maig, del 4 al 15 d’abril de 2011,
ambdós inclosos.
Palma, 28 de març de 2011
El director general
Miquel Mestre Morey

—o—
Num. 7084
Resolució de la directora general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura de 29 de març de 2011 per la
qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica
d’Avaluació de Coneixements de Català
Atès el Decret 16/2011, de 25 de febrer, d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana, publicat en el BOIB núm. 37 de 12 de març,
i en especial els articles 10 i 11, i fent ús de les atribucions que aquesta norma-

