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RESOLUCIÓ EDU/2701/2007, de 3 de se-
tembre, per la qual es disposa el trasllat de 
domicili del col·legi d’educació infantil i primària 
de Parets del Vallès.

El col·legi d’educació infantil i primària 
de Parets del Vallès, amb codi de centre 
08063916, ha estat ubicat provisionalment a 
l’edifici situat al c. de Montserrat Roig, 5, de 
Parets del Vallès (Vallès Oriental).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions 
del nou edifici expressament adequat a la 
finalitat docent, d’acord amb els informes 
emesos pels Serveis Territorials d’Educació 
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil 
i primària de Parets del Vallès, amb codi de 
centre 08063916, al c. Prat de la Riba, s/n, 
de Parets del Vallès, amb efectes acadèmics 
i administratius des de l’inici del curs escolar 
2007-2008.

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a Bar-
celona II (comarques) prendran les mesures 
necessàries per a l’execució del que disposa 
aquesta Resolució.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

(07.246.005)

RESOLUCIÓ EDU/2702/2007, de 3 de se-
tembre, per la qual s’implanta un programa de 
formació per a la transició a la vida adulta a un 
centre d’educació especial de Barcelona.

L’Ordre ENS/304/2002, d’1 d’agost, per la 
qual es regulen els programes adaptats de 
garantia social i els programes de formació per 
a la transició a la vida adulta destinats a nois 
i noies amb necessitats educatives especials, 
derivades de discapacitats, escolaritzats en 
centres d’educació especial o unitats d’educa-
ció especial en centres ordinaris (DOGC núm. 
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3719, de 13.9.2002), estableix l’ordenació 
d’aquests ensenyaments.

L’estudi de l’oferta de places escolars per a 
alumnes amb necessitats d’educació especial 
aconsella la seva reestructuració per tal d’ade-
quar-la a les necessitats i al millor aprofitament 
dels recursos disponibles;

Atès que es considera convenient la im-
plantació d’un programa de formació per a la 
transició a la vida adulta a un centre d’edu-
cació especial,

Resolc:

—1 Implantar el programa de formació per a 
la transició a la vida adulta en el centre docent 
públic que tot seguit es detalla, amb efectes 
acadèmics i administratius des de l’inici del 
curs escolar 2006-2007.

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona 
I (ciutat)

Municipi: Barcelona.
Denominació: CEE La Ginesta.
Codi de centre: 08013901.
Titular: Ajuntament de Barcelona.

—2 La Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu adoptarà les mesures ne-
cessàries per a l’execució del que disposa 
aquesta Resolució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
el que disposen 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, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006, 
DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(07.246.007)

RESOLUCIÓ EDU/2703/2007, de 23 de 
juliol, per la qual s’autoritza el cessament 
d’activitats de la llar d’infants privada Snoopy, 
de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud formulada al 
Departament d’Educació per la titular de la llar 
d’infants privada Snoopy, de Lleida, en petició 
d’autorització de cessament d’activitats, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de 
la llar d’infants privada Snoopy, de Lleida, les 
dades bàsiques de la qual són:
Municipi: Lleida.
Denominació: Snoopy.
Codi: 25007360.
Titular: Magdalena Sales Miret.
NIF del titular: 40879571S.

El cessament d’activitats té efectes a la fi 
del curs 2006-2007.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen 
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, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Lleida, 23 de juliol de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, 
DOGC de 22.12.2006)

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

(07.200.160)

RESOLUCIÓ EDU/2704/2007, de 30 de juliol, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre d’educació infantil 
Les Tres Bessones, de Montcada i Reixac.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre d’educa-
ció infantil de primer cicle Les Tres Bessones, 

de Montcada i Reixac, en petició d’autorització 
de modificació de la capacitat, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral no universitaris, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre d’educació infantil Les 
Tres Bessones, codi 08057205, de Montcada 
i Reixac, per modificació de la capacitat, en 
els temes següents:

Educació infantil de primer cicle: ampliació 
de 3 a 4 unitats i de 41 a 58 llocs escolars, 
ubicades al c. Font, s/n (c. Molí, 27-29), de 
Montcada i Reixac.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir 
del curs 2007-2008.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Sabadell, 30 de juliol de 2007

p. d. (Resolució de 10.5.1999,  
DOGC de 7.6.1999)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

(07.207.136)

RESOLUCIÓ EDU/2705/2007, de 30 de juliol, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats 
del centre docent privat Vidal i Barraquer, de 
Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
Departament d’Educació pel representant del 
titular del centre docent privat Vidal i Barraquer, 
de Sabadell, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, i el Decret 55/1994, 



4641

Núm. 1153

de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del 
centre docent privat Vidal i Barraquer, de 
Sabadell, les dades bàsiques del qual són:

Municipi: Sabadell.
Denominació: Vidal i Barraquer.
Codi: 08037279.
Titular: S.C. Ctre. d’Estudis Vidal i Barra-

quer.
NIF del titular: G08647265.
El cessament d’activitats té efectes a la fi 

del curs 2006-2007.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes 
d’educació secundària obligatòria, de batxillerat 
i de formació professional de grau mitjà i de 
grau superior, es dipositaran al centre docent 
públic IES Escola Industrial, de Sabadell, codi 
08024741.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen 
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, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Sabadell, 30 de juliol de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, 
DOGC de 22.12.2006)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

(07.207.144)

RESOLUCIÓ EDU/2706/2007, de 30 de 
juliol, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre docent 
privat Mare de Déu del Carme, de l’Espluga 
de Francolí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant de 
la Fundació Privada Mare de Déu del Carme 
Vedruna de l’Espluga de Francolí, en petició de 
canvi de titularitat del centre docent privat Mare 

de Déu del Carme, de l’Espluga de Francolí, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular dels requisits exigits per la normativa 
d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica 
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, i el Decret 55/1994, de 8 
de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Mare de 
Déu del Carme, de l’Espluga de Francolí, codi 
43001048, per canvi de titularitat.

Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Mare de Déu del 

Carme Vedruna de l’Espluga de Francolí.
NIF: G43853068.

—2 El nou titular se subroga en totes les 
obligacions i els drets del concert educatiu 
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, el corresponent Servei Territorial del 
Departament d’Educació efectuarà els tràmits 
necessaris per incloure les modificacions 
escaients en els documents administratius 
corresponents.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Tarragona, 30 de juliol de 2007

p. d. (Resolució de 10.5.1999, 
DOGC de 7.6.1999)

Zacarías Henar Moros
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

(07.207.039)

RESOLUCIÓ EDU/2716/2007, de 14 d’agost, 
per la qual es dóna publicitat als centres que 
han formalitzat documentalment, amb el De-
partament d’Educació, un pla estratègic per 
al desenvolupament de l’autonomia de centre, 
i es crea la comissió de seguiment dels plans 
estratègics.

El Consell de Direcció del Departament 
d’Educació va aprovar el 19 d’abril de 2007, en 
el marc del Decret 132/2001, de 29 de maig, 
pel qual es regulen els plans estratègics dels 
centres docents sostinguts amb fons públics, 
el projecte per a la millora de la qualitat dels 
centres educatius públics.

Les resolucions EDC/889/2006, de 5 
d’abril; EDU/2392/2006, de 12 de juliol, i 

EDU/324/2007, de 7 de febrer, van convocar, 
autoritzar i donar publicitat als centres que van 
formalitzar documentalment, amb el Departa-
ment d’Educació, un pla d’actuació immediata 
per a la millora dels resultats educatius i la 
cohesió social per al curs 2006-2007, i van 
fixar el calendari per a la formalització docu-
mental d’un pla estratègic amb el Departament 
d’Educació, per al desenvolupament d’un pla 
de millora i autonomia del centre educatiu.

Alguns dels centres educatius a què fa re-
ferència la Resolució EDU/2392/2006, de 12 
de juliol, esmentada, han estat prioritzats pel 
Departament d’Educació perquè formin part del 
“Programa de apoyo y refuerzo” (Pla PROA), 
en el marc del Conveni de col·laboració entre 
el Ministeri d’Educació i Ciència i el Departa-
ment d’Educació, de data 12 de desembre 
de 2005. Aquest Programa s’inscriu en les 
actuacions del programa operatiu del Fons 
Social Europeu que el Ministeri d’Educació i 
Ciència desenvolupa.

El dia 20 de març de 2006, el Govern de 
Catalunya i les diferents organitzacions del món 
de l’educació van signar el Pacte Nacional per 
a l’Educació. L’apartat VI del Pacte considera 
l’autonomia de centres com una estratègia per 
a la millora de la qualitat dels centres educa-
tius, i en la seva memòria econòmica preveu 
destinar els recursos necessaris, durant el 
període 2006-2009, per al desenvolupament 
de l’autonomia en els centres del Departament 
d’Educació.

En el marc d’aquestes iniciatives, 118 
centres han rebut formació i han treballat en 
xarxa, dins d’un pla d’acompanyament, per 
tal de dissenyar els seus plans estratègics. El 
Departament d’Educació i 117 dels centres 
anteriors han fet constar en un acord triennal 
l’aplicació del pla estratègic per a la millora de 
la qualitat del servei educatiu.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, que 
regula els plans estratègics, estableix en el 
seu article 4 que els plans estratègics hauran 
d’estar aprovats pel claustre de professors 
i el consell escolar, i que el Departament 
d’Educació resoldrà sobre la procedència o no 
de l’autorització, en farà pública la resolució i 
formalitzarà, juntament amb el centre, si escau, 
el document del pla estratègic d’acord amb el 
que estableix el seu article 5.

Per tot això,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la relació de centres 
educatius del Departament d’Educació amb 
els quals s’ha formalitzat documentalment 
l’aplicació del pla estratègic, els quals cons-
ten a l’annex, i fixar el nombre màxim de 
coordinadors amb especial responsabilitat i 
dedicació per als cursos 2007-2008, 2008-
2009 i 2009-2010.

—2 Els serveis territorials del Departament 
d’Educació crearan les comissions correspo-
nents per realitzar el seguiment dels acords 
triennals formalitzats en els plans estratègics 
dels centres relacionats a l’annex. Aquestes 
estaran constituïdes pel/per la director/a dels 
serveis territorials o la persona en qui delegui, 
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ANNEX

NCRA=Nombre màxim de coordinadors amb responsabilitats addicionals

 Centre Municipi NCRA

25007797 ZER Baridà-Batllia Martinet 0
17004736 CEE Els Àngels Palamós 4
08044223 CEE L’Estel-Can Bori L’Hospitalet de Llobregat 5
08040345 CEIP Mercè Rodoreda Badalona 4
08002770 CEIP Agora Barcelona 4
08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi Fonollosa 4
08043334 CEIP Alexandre Galí Cornellà de Llobregat 4
08044314 CEIP Andreu Castells Sabadell 5
08035519 CEIP Antoni Gaudí Santa Coloma de Gramenet 4
43003884 CEIP Antoni Roig Torredembarra 6
08043802 CEIP Costa i Llobera Barcelona 5
08062742 CEIP Benviure Castellbisbal 5
08001716 CEIP Dolors Monserdà Barcelona 5
08044201 CEIP Dovella Barcelona 4
08059883 CEIP El Martinet Ripollet 4
08045057 CEIP El Sagrer Barcelona 5
25001953 CEIP Enric Farreny Lleida 4
08001807 CEIP Escola de la Concepció Barcelona 4
08032634 CEIP Ferrer i Guardia Barcelona 4
08020929 CEIP Germanes Bartomeu Mataró 5
08043966 CEIP Heura Barcelona 4
17001450 CEIP J. Bruguera Girona 4
08039343 CEIP Josep Ferrà i Esteva Olesa de Montserrat 5
43009242 CEIP L’Antina Torredembarra 5
08025320 CEIP La Montjoia Sant Bartomeu del Grau 4
08064179 CEIP Llacuna Barcelona 4
17006711 CEIP M. Àngels Anglada Figueres 4
08030832 CEIP Montseny Vic 4
17003756 CEIP Montserrat Sarrià de Ter 5
08043851 CEIP Nabí Barcelona 4
25005533 CEIP Pau Claris La Seu d’Urgell 4
17003689 CEIP Pedralta Santa Cristina d’Aro 5
08043875 CEIP Pit Roig Barcelona 4
25002672 CEIP Pràctiques I Lleida 4
17003151 CEIP Silvestre Santaló Salt 4
43007051 CFA Josepa Massanès i Dalmau Tarragona 2
08044156 EA Deia Barcelona 6
08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (PROA 07) Sabadell 7
25006781 IES Alfons Costafreda (PROA07) Tàrrega 6
43004803 IES Andreu Nin (PROA07) El Vendrell 7
43008638 IES Antoni Ballester Mont-roig del Camp 6
08024765 IES Arraona (PROA06) Sabadell 6
08045008 IES Badalona IX (PROA06) Badalona 5
08044995 IES Barres i Ones (PROA2007) Badalona 6
8013470 IES Barri Besòs (PROA07) Barcelona 5
08052918 IES Bisbe Berenguer (PROA07) L’Hospitalet de Llobregat 6
43006654 IES Cambrils Cambrils 6
43006125 IES Campclar (PROA06) Tarragona 7
08025605 IES Camps Blancs (PROA07) Sant Boi de Llobregat 7
08024893 IES-SEP Castellarnau Sabadell 7
17006083 IES Castelló d’Empúries (PROA07) Castelló d’Empúries 7
08053251 IES Cavall Bernat (PROA07) Terrassa 6
43003653 IES Comte de Rius Tarragona 7
08046578 IES Costa i Llobera Barcelona 6
43004441 IES de l’Ebre Tortosa 7
08034621 IES de Sales (PROA07) Viladecans 7
08041866 IES El Calamot (PROA07) Gavà 7
08053285 IES El Castell Esparreguera 6
17005251 IES El Pedró L’Escala 6
43007221 IES Els Alfacs Sant Carles de la Ràpita 7

l’/la inspector/a en cap o la persona en qui 
delegui, un/a director/a de CEIP i/o un/a d’IES 
de la junta de directors, i un/a representant 
de l’ajuntament on estigui ubicat el centre 
educatiu (en el cas de la ciutat de Barcelona, 
el/la representant municipal serà del Consorci 
de Barcelona).

Les comissions es reuniran almenys una 
vegada a l’any, i sempre que ho acordin les 
parts de l’acord. El centre educatiu haurà de 
certificar el valor assolit pels indicadors que 
estableix l’acord i aportar la documentació que 
li sigui requerida per la comissió de seguiment 
de l’acord.

Les comissions tindran les funcions se-
güents:

Dur a terme el seguiment i l’avaluació de 
l’execució de l’acord a partir de la informació 
que subministraran el centre educatiu i l’ins-
pector del centre amb aquesta finalitat.

Analitzar el grau d’assoliment dels objectius 
de millora establerts i el compliment de l’apli-
cació i qualitat de les estratègies i activitats a 
través dels indicadors d’aquestes.

Proposar la dotació de recursos per al curs 
següent d’acord amb els criteris establerts en 
els acords amb cadascun dels centres.

Proposar els canvis i les modificacions que 
es considerin adients en els objectius i els 
acords entre les parts signatàries.

L’arbitratge en cas de dubtes en la inter-
pretació de l’acord.

En l’exercici de les seves funcions, la co-
missió escoltarà la inspecció d’Educació i la 
direcció del centre.

A la reunió anual ordinària s’avaluarà l’evolu-
ció del pla estratègic i s’establirà la dotació de 
recursos per al curs següent, si escau.

—3 Deixar sense efecte el procés per a l’au-
torització del pla estratègic de l’IES Collserola 
(codi 08034588), atès que no s’ha formalitzat 
l’acord previst a la Resolució EDU/324/2007, 
de 7 de febrer.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
el que disposen 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, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 d’agost de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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Centre Municipi NCRA
08031459 IES Eugeni d’Ors Vilafranca del Penedès 7
08040151 IES Fòrum 2004 (PROA06) Sant Adrià de Besòs 6
08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí 7
08053340 IES Gabriela Mistral (PROA07) Sant Vicenç dels Horts 7
08054034 IES Gallecs Mollet del Vallès 7
43002570 IES Gaudi (PROA06) Reus 7
08044594 IES Giola Llinars del Vallès 7
25002726 IES Guindàvols Lleida 7
08047820 IES Guinovarda (PROA07) Piera 6
08052979 IES J. Puig i Cadafalch Mataró 6
17000330 IES J. Brugulat Banyoles 7
08033882 IES Joan Coromines (PROA06) Barcelona 6
08047832 IES Joan Coromines Pineda de Mar 7
08037152 IES Joan Oró (PROA07) Martorell 7
25002787 IES Joan Oró (PROA07) Lleida 7
08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (PROA07) Barcelona 5
08025654 IES Joaquim Rubió i Ors Sant Boi de Llobregat 7
08053364 IES Josep Mestres i Busquets (PROA07) Viladecans 6
43008444 IES Josep Tapiró (PROA06) Reus 6
08052888 IES Júlia Minguell (PROA07) Badalona 6
43007129 IES Julio Antonio (PROA07) Móra d’Ebre 7
17002399 IES La Garrotxa Olot 7
08020462 IES Lacetània Manresa 7
08053224 IES Les Termes (PROA06) Sabadell 6
17006769 IES Llançà Llançà 5
08044983 IES Lluís Companys Tordera 6
08020826 IES Maremar El Masnou 6
08043656 IES Marina La Llagosta 7
25002696 IES Màrius Torres Lleida 7
08047480 IES Mediterrània Castelldefels 7
08046736 IES Milà i Fontanals (PROA06) Vilafranca del Penedès 6
08013196 IES Milà i Fontanals (PROA07) Barcelona 6
08044600 IES Moianès Moià 6
17001735 IES Montilivi Girona 7
08021788 IES Montserrat Miró i Vila Montcada i Reixac 6
08053078 IES Numància Santa Coloma de Gramenet 6
17005352 IES Palamós (PROA07) Palamós 7
08052608 IES Pau Claris (PROA07) Barcelona 5
08019319 IES Pedraforca (PROA07) L’Hospitalet de Llobregat 7
08033894 IES Príncep de Girona Barcelona 6
08013469 IES Rambla Prim (PROA07) Barcelona 6
43000779 IES R. Berenguer IV Cambrils 6
08047492 IES Ribera Baixa (PROA07) El Prat de Llobregat 7
08046669 IES Ribot i Serra (PROA06) Sabadell 6
08055944 IES Rubió i Ors L’Hospitalet de Llobregat 6
17005731 IES S’Agulla (PROA07) Blanes 6
08052797 IES Salvador Espriu Barcelona 7
08044053 IES Salvador Seguí Barcelona 7
08043516 IES Santa Eulàlia (PROA07) Terrassa 7
08034001 IES Terra Roja (PROA07) Santa Coloma de Gramenet 6
08031228 IES Torre Roja Viladecans 7
43008390 IES Torreforta (PROA06) Torreforta 6
08031812 IES Valldemosa Barcelona 6
08042020 IES Vallès Sabadell 6
43005704 IES Vidal i Barraquer (PROA06) Tarragona 7
43008523 IES Vila-seca Vila-seca 6
08047431 IES XXV Olimpíada (PROA07) Barcelona 6

(07.218.023)

RESOLUCIÓ EDU/2717/2007, de 27 de juliol, 
per la qual s’autoritzen plans estratègics per a la 
promoció de l’autonomia dels centres docents 
públics per al període 2007-2011.

El Consell de Direcció del Departament 
d’Educació va aprovar el 19 d’abril de 2007, en 
el marc del Decret 132/2001, de 29 de maig, 
pel qual es regulen els plans estratègics dels 
centres docents sostinguts amb fons públics, 
el projecte per a la millora de la qualitat dels 
centres educatius públics.

Mitjançant la Resolució EDU/1663/2007, de 
28 de maig (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), 
es va obrir convocatòria pública per a l’auto-
rització de plans estratègics per a la promoció 
de l’autonomia dels centres educatius públics 
per al període 2007-2011.

D’acord amb el procediment que estableix 
el punt 5 de la Resolució de convocatòria, les 
comissions de valoració i priorització corres-
ponents han seleccionat els centres educatius 
participants. Així mateix, d’entre aquests 
centres, la comissió que preveu el punt 5.4 i 
el Departament d’Educació han proposat els 
que formaran part del “Programa de apoyo y 
refuerzo” (PROA), en el marc del Conveni de 
col·laboració signat entre el Ministeri d’Educa-
ció i Ciència i el Departament d’Educació, el 
qual s’inscriu en les actuacions del programa 
operatiu del Fons Social Europeu que el Minis-
teri d’Educació i Ciència desenvolupa.

Per tot això, i segons el que estableix el 
punt 5 de la Resolució esmentada,

Resolc:

Autoritzar, per al període 2007-2011, el pla 
estratègic dels centres docents que figuren a 
l’annex d’aquesta Resolució, amb l’especifica-
ció dels que han de formar part del projecte 
PROA, i condicionar-la, d’acord amb el punt 
6.4 de la Resolució EDU/1663/2007, de 28 de 
maig, a la signatura d’un acord triennal, entre 
el Departament d’Educació i el centre, abans 
del 30 de juny de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller 
d’Educació en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen 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, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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 Codi Centre Municipi Serveis territorials PROA 2007

1 08001595 CEIP Àngel Baixeras Barcelona BCN I Ciutat 

2 08033501 CEIP Antoni Brusi Barcelona BCN I Ciutat 

3 08001789 CEIP Cervantes Barcelona BCN I Ciutat 

4 08042329 CEIP Els Xiprers Barcelona BCN I Ciutat 

5 08046281 CEIP Estel Guinardó Barcelona BCN I Ciutat 

6 08060873 CEIP Eulàlia Bota Barcelona BCN I Ciutat 

7 08052657 CEIP Fort Pienc Barcelona BCN I Ciutat 

8 08002071 CEIP Gayarre Barcelona BCN I Ciutat 

9 08039495 CEIP La Palmera Barcelona BCN I Ciutat 

10 08002897 CEIP Mestre Morera Barcelona BCN I Ciutat 

11 08002022 CEIP Perú Barcelona BCN I Ciutat 

12 08002231 CEIP Rosa dels Vents Barcelona BCN I Ciutat 

13 08043887 CEIP Sagrada Família Barcelona BCN I Ciutat 

14 08039513 CEIP Taxonera Barcelona BCN I Ciutat 

15 08035167 IES Barcelona - Congrés Barcelona BCN I Ciutat PROA07

16 08045513 IES Flos i Calcat Barcelona BCN I Ciutat PROA07

17 08046591 IES Gal·la Placídia Barcelona BCN I Ciutat PROA07

18 08052724 IES IES Francisco de Goya Barcelona BCN I Ciutat 

19 08046581 IES Lluís Vives Barcelona BCN I Ciutat PROA07

20 08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera Barcelona BCN I Ciutat 

21 08046608 IES Príncep de Viana Barcelona BCN I Ciutat 

22 08052700 IES Vall d’Hebron Barcelona BCN I Ciutat PROA07

23 08045483 IES Vila de Gràcia Barcelona BCN I Ciutat 

24 08061087 CEIP Escola Marina Mongat BCN II Comarques 

25 08017712 CEIP Ferrer i Guàrdia Granollers BCN II Comarques 

26 08020917 CEIP Josep Manuel Peramàs Mataró BCN II Comarques 

27 08053391 CEIP Lledoner Granollers BCN II Comarques 

28 08023207 CEIP Lluçanès Prats de Lluçanès BCN II Comarques 

29 08041659 CEIP Mestres Montaña Granollers BCN II Comarques 

30 08017694 CEIP Pereaton Granollers BCN II Comarques 

31 08058362 CEIP Riera de Ribes Sant Pere de Ribes BCN II Comarques 

32 08037528 CEIP Sant Domènec Santa Margarida i els Monjos BCN II Comarques 

33 08027146 CEIP Sant Jeroni Sant Pere de Riudebitlles BCN II Comarques 

34 08021260 IES Alexandre Satorras Mataró BCN II Comarques 

35 08015171 IES Bisbe Sivilla Calella BCN II Comarques 

36 08045070 IES Joan Miró L’Hospitalet de Llobregat BCN II Comarques PROA07

37 08034643 IES Les Vinyes Santa Coloma de Gramenet BCN II Comarques 

38 08020474 IES Lluís de Peguera Manresa BCN II Comarques PROA07

39 08035222 IES Manuel Blancafort La Garriga BCN II Comarques 

40 08042044 IES Mig Món Súria BCN II Comarques 

41 08044971 IES Pere Fontdevila Gironella BCN II Comarques 

42 08053108 IES Reguisol Santa Maria de Palautordera BCN II Comarques 

43 08035234 IES Vil·la Romana La Garriga BCN II Comarques 

44 08062791 IES Vilamajor Sant Pere de Vilamajor BCN II Comarques 

45 08064830 SES Berga Berga BCN II Comarques 

46 17008006 CEIP Amistat Figueres Girona 

47 17000470 CEIP Carles Faust Blanes Girona 

48 17003215 CEIP La Farga Salt Girona 

49 17002481 CEIP Torres Jonama Palafrugell Girona 

50 17002545 IES Frederic Martí Carreras Palafrugell Girona PROA07

51 17000551 IES Sa Palomera Blanes Girona 

52 17006794 SES Joan Triadú Ribes de Freser Girona 

53 25006744 CEE Esperança Lleida Lleida 

54 25002076 CEIP Cervantes Lleida Lleida 

55 25003718 CEIP de Ponts Ponts Lleida 
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56 25002143 CEIP Ginesta Lleida Lleida 

57 25001618 CEIP Guillem Isarn La Fuliola Lleida 

58 25005430 CEIP Joan XXIII Lleida Lleida 

59 25006276 CEIP Sant Jordi Lleida Lleida 

60 25006471 IES Aubenç Oliana Lleida 

61 25006574 IES de Ponts Lleida Lleida 

62 25005454 IES Francesc Ribalta Lleida Lleida 

63 25002684 IES Samuel Gili i Gaya Lleida Lleida PROA07

64 25008157 ZER Riu Ondara Tornabous Lleida 

65 43009898 CEIP Castell de Calafell Calafell Tarragona 

66 43005765 CEIP Eduard Toda i Güell Reus Tarragona 

67 43006563 CEIP Marcel·lí Domingo Tarragona Tarragona 

68 43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà Constantí Tarragona 

69 43007178 CEIP Mowgli Reus Tarragona 

70 43005169 CEIP Pau Delclòs Tarragona Tarragona 

71 43010335 IES Cambrils II Cambrils Tarragona 

72 43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert Riudoms Tarragona 

73 43009850 SES Ernest Lluch i Martí Cunit Tarragona PROA07

74 43001127 CEIP Enric Grau i Fontseré Flix Terres de l’Ebre 

75 43007233 IES de Flix Flix Terres de l’Ebre 

76 43008420 IES Roquetes Roquetes Terres de l’Ebre 

77 08022926 CEE Can Rigol El Prat de Llobregat Baix Llobregat-Anoia 

78 08020498 CEIP Els Convents Martorell Baix Llobregat-Anoia 

79 08063795 CEIP Marta Mata Vilanova del Camí Baix Llobregat-Anoia 

80 08031101 CEIP Montserratina Viladecans Baix Llobregat-Anoia 

81 08060848 CEIP Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat-Anoia 

82 08032521 CEIP Vall de Palau Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat-Anoia 

83 08062122 CFA Martorell Martorell Baix Llobregat-Anoia 

84 08043978 IES Daniel Blanxart Olesa de Montserrat Baix Llobregat-Anoia 

85 08046645 IES Molí de la Vila Capellades Baix Llobregat-Anoia 

86 08053315 IES Montserrat Roig Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat-Anoia 

87 08024066 CEIP Alcalde Marcet Sabadell Vallès Occidental 

88 08032737 CEIP Can Rull Sabadell Vallès Occidental 

89 08023918 CEIP Concòrdia Sabadell Vallès Occidental 

90 08023852 CEIP Joan Maragall Rubí Vallès Occidental 

91 08061774 CEIP Les Arenes Terrassa Vallès Occidental 

92 08061142 CEIP Miquel Martí i Pol Barberà del Vallès Vallès Occidental 

93 08034382 CEIP Ramon Llull Rubí Vallès Occidental 

94 08042895 CEIP Schola Rubí Vallès Occidental 

95 08034394 CEIP Teresa Altet Rubí Vallès Occidental 

96 08031770 IES Can Jofresa Terrassa Vallès Occidental PROA07

97 08053145 IES Castellbisbal Castellbisbal Vallès Occidental 

98 08054873 IES Joaquima Pla i Farreres Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental PROA07

99 08054174 IES La Ribera Montcada i Reixac Vallès Occidental PROA07

100 08044624 IES Sabadell Sabadell Vallès Occidental 

(07.218.026)
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RESOLUCIÓ EDU/2718/2007, de 31 d’agost, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Verge Aldama, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
Departament d’Educació per M. Àngels Verge 
Aldama, en petició de canvi de titularitat i de 
denominació específica del centre docent privat 
Verge Aldama, de Barcelona, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular dels requisits exigits per la normativa 
d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica 
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, i el Decret 55/1994, de 8 
de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Verge 
Aldama, de Barcelona, codi 08003750, per 
canvi de titularitat i de denominació especí-
fica amb efectes a partir de l’inici del curs 
2007-2008.

Les dades del nou titular són:
Nom: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.
La nova denominació específica és: Escola 

Pia Sant Antoni - Filial.

—2 El nou titular se subroga en totes les 
obligacions i els drets del concert educatiu 
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, els corresponents serveis territorials 
del Departament d’Educació efectuaran els 
tràmits necessaris per incloure les modificaci-
ons escaients en els documents administratius 
corresponents.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 31 d’agost de 2007

p. d. (Resolució de 10.5.1999, 
DOGC de 7.6.1999)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials 
a Barcelona I (ciutat)

(07.243.049)

RESOLUCIÓ EDU/2719/2007, de 30 de juliol, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Cet-Penedès, de Vilafranca del Penedès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Cet-Penedès, de Vilafranca del Penedès, 
en petició d’autorització de modificació 
d’ensenyaments, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’es-
tableixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixen ensenyaments escolars de règim 
general; el Reial decret 1538/2006, de 15 de 
desembre, pel qual s’estableix l’ordenació 
general de la formació professional del sistema 
educatiu; l’annex V del Reial decret 777/1998, 
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen deter-
minats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a l’àmbit del sistema educatiu; 
el Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel 
qual s’estableix el títol de tècnic en explotació 
de sistemes informàtics i els corresponents 
ensenyaments comuns, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Cet-
Penedès, de Vilafranca del Penedès, codi 
08059032, per modificació d’ensenyaments, 
en els termes següents:
Ensenyaments que s’amplien:

Formació professional de grau mitjà
Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats 

i 40 llocs escolars.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, segons el que disposen els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 30 de juliol de 2007

p. d. (Resolució de 10.5.1999, 
DOGC de 7.6.1999)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2007-
2008
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà
Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats 

amb capacitat per a 40 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 20 

llocs escolars.

Formació professional de grau superior
Administració de sistemes informàtics: 2 uni-

tats amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Desenvolupament d’aplicacions informàti-

ques: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

(07.207.074)

RESOLUCIÓ EDU/2720/2007, de 30 de juliol, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats 
del centre d’educació infantil El Cigronet, de 
Sant Quintí de Mediona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
del titular del centre d’educació infantil de 
primer cicle El Cigronet, de Sant Quintí de 
Mediona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del 
centre d’educació infantil El Cigronet, de Sant 
Quintí de Mediona, les dades bàsiques de la 
qual són:
Municipi: Sant Quintí de Mediona.
Denominació: El Cigronet.
Codi: 08054162.
Titular: APA del Cigronet de Sant Quintí.
NIF del titular: B60010493.

El cessament d’activitats té efectes a la fi 
del curs 2005-2006.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que preveu 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen 
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, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.
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Barcelona, 30 de juliol de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, 
DOGC de 22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

(07.207.138)

RESOLUCIÓ EDU/2721/2007, de 30 de 
juliol, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre d’educació 
infantil Natzaret, d’Aiguafreda.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre d’educació infantil Nat-
zaret, d’Aiguafreda, en petició d’autorització 
de modificació de la capacitat, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral no universitaris, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre d’educació infantil 
Natzaret, d’Aiguafreda, codi 08057527, per 
modificació de la capacitat, en els termes 
següents:

Educació infantil de primer cicle: ampliació 
de 2 a 3 unitats i de 30 a 41 llocs escolars.

Aquesta modificació tindrà efecte a partir 
del curs 2007-2008.

A aquest centre li són d’aplicació les previ-
sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 30 de juliol de 2007

p. d. (Resolució de 10.5.1999, 
DOGC de 7.6.1999)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

(07.207.108)

RESOLUCIÓ EDU/2722/2007, de 3 de se-
tembre, per la qual es deixen inactius diversos 
col·legis d’educació infantil i primària.

L’evolució de les necessitats d’escola-
rització duu a modificar la programació de 
llocs escolars adequadament, la qual cosa 
pot comportar canvis en la xarxa de centres 
docents.

Els Serveis Territorials d’Educació a Girona 
i a Tarragona han tramitat diversos expedients 
que afecten als col·legis d’educació infantil i 
primària, que compten amb l’informe favorable 
de la inspecció d’educació.

Ateses les actuacions esmentades, i d’acord 
amb el que indica la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació,

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article únic
Deixar inactius els col·legis d’educació 

infantil i primària que s’esmenten a l’annex 
d’aquesta Resolució, amb efectes acadèmics 
i administratius des de la fi del curs escolar 
2006-2007.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació 
al DOGC, de conformitat amb el que preveu 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
el que disposen 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, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A GIRONA

Comarca: Ripollès
Municipi: Camprodon.
Unitat de població: La Colònia Estevenell.
Codi de centre: 17000780.
Denominació: CEIP Germans Estabanell.
Adreça: ctra. de Camprodon, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadèmics 
dels alumnes que hi ha al centre es diposi-

taran al col·legi d’educació infantil i primària 
Els Pinets, amb codi 17003616, de Sant Pau 
de Segúries.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
A TARRAGONA

Comarca: Baix Penedès
Municipi: Sant Jaume dels Domenys.
Unitat de població: Lletger.
Codi de centre: 43002961.
Denominació: CEIP Sant Andreu.
Adreça: c. Raval, 3.
Altres disposicions: els expedients acadèmics 
dels alumnes que hi ha al centre es dipositaran 
al col·legi d’educació infantil i primària CEIP Els 
Quatre Vents, amb codi 43005583, de Sant 
Jaume dels Domenys.

(07.246.020)

RESOLUCIÓ EDU/2723/2007, de 31 de juliol, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Educem i l’obertura del centre docent privat 
Educem II, ambdós de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
de segregació dels ensenyaments de batxille-
rat i de formació professional i d’autorització 
d’obertura d’un centre docent privat de bat-
xillerat i de formació professional, presentada 
per les titulars, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa vigent, en concret per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’Educació; i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Educem, de 
Granollers, codi 08017840 per la segregació 
dels ensenyaments de batxillerat i de forma-
ció professional. Les dades i la composició 
resultant del centre Educem és la que consta 
a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar l’obertura del centre docent 
privat Educem II, de Granollers, codi 08068586, 
amb els ensenyaments de batxillerat i de forma-
ció professional segregats del centre Educem. 
Les dades del centre que s’autoritza són les 
que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.
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Així mateix, previ al recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la seva publicació, segons el que dispo-
sen 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, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 31 de juliol de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, 
DOGC de 22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX 1

Comarca del Vallès Oriental

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES).

Municipi: Granollers.
Codi: 08017840.
Denominació: Educem.
Adreça principal: av. Joan Prim, 59-61-63.
Titular 1: Anna M. Durán Casanovas.
NIF: 77052132Q.
Titular 2: Avelina Estapé Ganduxé.
NIF: 38479921R.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de segon cicle:
3 unitats amb capacitat per a 75 llocs esco-

lars, situades al c. Tarafa, 102-104 (cantonada 
amb c. Francesc Llobet, 3 i amb av. Francesc 
Ribes, 8-10).

Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs 

escolars, en dos edificis: les de 1r i 2n curs 
situades al c. Tarafa, 102-104 (cantonada amb 
c. Francesc Llobet, 3 i amb Av. Francesc Ribes, 
8-10) i del 3r al 6è curs situades a l’av. Joan 
Prim, 59-61-63.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria:
4 unitats amb capacitat per a 120 llocs 

escolars, situades als locals de av. Joan Prim, 
59-61-63.

ANNEX 2

Comarca del Vallès Oriental

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES).

Municipi: Granollers.
Codi: 08068586.
Denominació: Educem II.
Adreça principal: pl. Maluquer i Salvador, 19.
Titular: Anna M. Durán Casanovas.
NIF: 77052132Q.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Batxillerat:

4 unitats amb capacitat per a 140 llocs esco-
lars, en les modalitats de ciències i tecnologia i 
humanitats i ciències socials; situades als locals 
de la pl. Maluquer i Salvador, 19.

Formació professional de grau mitjà (situada 
als locals del c. Sans, 11):

Cicle formatiu de gestió administrativa amb 1 
grup, amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Cicle formatiu de farmàcia amb 1 grup, amb 
capacitat per a 30 llocs escolars.

Cicle formatiu d’explotació de sistemes 
informàtics amb 2 grups, amb capacitat per a 
40 llocs escolars, en règim d’alternança amb 
els espais del cicle formatiu de grau mitjà de 
gestió administrativa i del cicle formatiu de grau 
superior d’administració i finances.

En cap cas un grup no superarà els 20 
lloc escolars.

Formació professional de grau superior 
(situada als locals del c. Sans, 11):

Cicle formatiu d’administració i finances, 
amb 2 grups, amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

Cicle formatiu de secretariat, amb 1 grup, 
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques amb 2 grups, amb 
capacitat per a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu d’administració de sistemes 
informàtics amb 2 grups, amb capacitat per a 
60 llocs escolars, en règim d’alternança amb 
els espais del cicle formatiu de desenvolupa-
ment d’aplicacions informàtiques.

En cap cas un grup no superarà els 30 
llocs escolars.

(07.208.106)


