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RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 1999, per la
qual es fa pública la llista definitiva de se-
leccionats en la convocatòria de concurs de
mèrits per proveir llocs de treball docents
vacants de caràcter singular en els camps
d’aprenentatge.

Mitjançant la Resolució de 7 d’abril de
1999 (DOGC núm. 2868, de 15.4.1999) es
va convocar concurs de mèrits per proveir
llocs de treball docents vacants de caràc-
ter singular en els camps d’aprenentatge
(Cd’A).

Havent-se publicat a les delegacions ter-
ritorials la resolució provisional de selecci-
onats i no seleccionats i finalitzat el termi-
ni de reclamacions i  de desist iments,
d’acord amb el que assenyala la base 10
de la Resolució de la convocatòria esmen-
tada,

Resolc:

—1 Fer pública la llista definitiva de selec-
cionats en la convocatòria de concurs de
mèrits per proveir llocs de treball docents
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vacants de caràcter singular en els camps
d’aprenentatge (Cd’A), amb indicació del
lloc de treball que els ha estat adjudicat i la
puntuació atorgada, segons es detalla a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 D’acord amb la base 11 de la convo-
catòria, les destinacions adjudicades en la
resolució definitiva d’aquesta convocatòria
seran irrenunciables, llevat del cas que
abans de la pressa de possessió s’obtingui
una altra destinació definitiva mitjançant
convocatòria publica. En aquest cas, l’inte-
ressat haurà d’optar per escrit a incorpo-
rar-se a una d’elles.

—3 El personal docent inclòs a l’annex
d’aquesta Resolució prendrà possessió en
les noves destinacions l’1 de setembre de
1999.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, 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 ad-
ministrativa.

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 DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 d’agost de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

ANNEX

Cognoms i nom: Miralles Luna, Emilio.
Núm. DNI: 040924327.
Part A, entrevista: apte.
P. total: 11,6500.
Destinació: Cd’A Delta de l’Ebre.
Municipi: Sant Carles de la Ràpita.

Cognoms i nom: Capdevila Picas, Roser.
Núm. DNI: 039313322.
Part A, entrevista: apte.
P. total: 10,6500.
Destinació: Cd’A Alt Berguedà.
Municipi: Guardiola de Berguedà.

Cognoms i nom: Bardina Simorra, M. Neus.
Núm. DNI: 043716747.
Part A, entrevista: apte.
P. total: 8,7202.
Destinació: Cd’A Valls d’Àneu.
Municipi: Esterri d’Àneu.

(99.217.050)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 1999, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a un col·legi d’educació infantil i
primària de Corbera de Llobregat.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària per atribuir una
nova denominació específica al centre, es
va instruir l’expedient corresponent.

S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 6, de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Corbera, amb número de codi
08053510, ubicat al c. Andròmeda, 4, de
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) la
nova denominació específica Puig d’Agulles.

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 Jus-
tícia 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 con-
tenciosa 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 6 d’agost de 1999

P.D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(99.207.012)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 1999, per
la qual es fa pública la llista definitiva de
seleccionats en la convocatòria del concurs
de mèrits per proveir llocs de treball docents
vacants, de caràcter singular, en els cen-
tres de recursos pedagògics.

Mitjançant la Resolució de 7 d’abril de
1999 (DOGC núm. 2868, de 15.4.1999) es
va convocar concurs de mèrits per proveir
llocs de treball docents vacants, de caràc-
ter singular, en els centres de recursos
pedagògics.

Havent-se publicat a les delegacions ter-
ritorials la resolució provisional de selecci-
onats i no seleccionats i finalitzat el termi-
ni de reclamacions i  de desist iments,
d’acord amb el que assenyala la base 10
de la Resolució de la convocatòria esmen-
tada.

Resolc:

—1 Fer pública la llista definitiva de se-
leccionats en la convocatòria del concurs
de mèrits per proveir llocs de treball do-
cents vacants, de caràcter singular, en els
centres de recursos pedagògics, amb in-
dicació del lloc de treball que els ha es-
tat adjudicat i la puntuació atorgada, se-
gons es detalla a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 D’acord amb la base 11 de la convo-
catòria, les destinacions adjudicades en la
resolució definitiva d’aquesta convocatòria
seran irrenunciables, llevat del cas que
abans de la presa de possessió s’obtingui
una altra destinació definitiva mitjançant
convocatòria publica. En aquest cas, l’inte-
ressat haurà d’optar per escrit a incorpo-
rar-se a una d’elles.

—3 El personal docent inclòs a l’annex
d’aquesta Resolució prendrà possessió en
les noves destinacions l’1 de setembre de
1999.

—4 Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des 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, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de juliol de 1999

Estanislau Saló i de la Iglesia
Director general de Recursos Humans
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ANNEX

PA=part A, entrevista; E=exempt; A=apte

Cognoms i nom DNI PA P. total Destinació Municipi
Cullell Sala, Josep M. 040427286 A 21,0500 CRP Gironès Girona
Caparros Garres, Catalina 037728820 E 19,5500 CRP Sant Andreu Barcelona
Morera Oliveras, Jordi 038473555 E 18,6500 CRP Baix Llobregat 7 Martorell
Terradas Saborit, M. Carme 038780785 A 18,6250 CRP St. Adrià de Besòs Sant Adrià de Besòs
Amat Codina, Montserrat 036452500 A 18,4000 CRP Santa Coloma Santa Coloma

de Gramenet de Gramenet
Fonts Artus, Adela 046301330 A 18,3948 CRP Maresme 3 el Masnou
Tomàs Deig, Albert 037672590 E 18,3375 CRP Vallès Or. 1 Granollers
Ciscart Bea, M. Carme 040860055 E 18,0076 CRP Baix Llobregat 5 Cornellà de Llobregat
Pons Sabio, Montserrat 046320230 E 17,9500 CRP Garraf Vilanova i la Geltrú
Hernández Ferrer, Santiago 018414143 A 17,6500 CRP Baix Llobregat 7 Martorell
Sanz Polo, M. Mercè 036968606 E 17,4164 CRP Baix Llobregat 2 Gavà
Farré Fumadó, Núria 038067570 E 17,3000 CRP Maresme 2 Pineda de Mar
Silva Galan, José Maria 038416760 A 16,9500 CRP Vallès Occ. 7 Badia del Vallès
Sanz Sanz, Miguel 017429304 A 16,4625 CRP Horta-Guinardó Barcelona
Camps Figueras, M. Dolors 036547343 A 16,3622 CRP Maresme 2 Pineda de Mar
Gómez Piriz, Juan José 027279450 A 16,3500 CRP Baix Llobregat 8 Esplugues de Llobregat
García-Alzorriz Pardo, Carlos 046106023 A 15,2500 CRP Sant Joan Despí (Ext.) Sant Joan Despí
Martínez García, Victorino 039833333 A 15,2080 CRP Badalona Badalona
Guarch Yanes, Enriqueta 038036423 A 15,1500 CRP Baix Llobregat 7 Martorell
Ortega Segura, Luis 039660761 A 14,8656 CRP Alt Camp Valls
Sierco Baron, Helena 037266100 A 13,5576 CRP Vallès Occ. 2 Terrassa
Viñolas Boadella, Jordi 040270546 A 13,3416 CRP Alt Empordà Figueres
Bartes Busom, M. Àngels 037274590 E 13,1500 CRP La Selva 1 Santa Coloma de Farners
Lluma Llucia, Teresa 039148191 E 12,8000 CRP Vallès Occ. 2 Terrassa
Pla Sanabre, Casimir 037597967 A 10,2000 CRP Alt Penedès Vilafranca del Penedès
Escoda Amorós, Enric 039856422 A  6,1000 CRP La Selva 2 Blanes

(99.204.040)

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 Genealitat 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 19 de juliol de 1999

Estanislau Saló i de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 1999, per la
qual es fa pública la llista definitiva de se-
leccionats en la convocatòria de concurs de
mèrits per proveir llocs de treball docents
vacants de caràcter singular als centres de
recursos educatius per a deficients auditius.

Mitjançant la Resolució de 8 d’abril de
1999 (DOGC núm. 2868, de 15.4.1999) es
va convocar concurs de mèrits per proveir
llocs de treball docents vacants de caràcter
singular als centres de recursos educatius
per a deficients auditius (CREDA).

Havent-se publicat a les delegacions ter-
ritorials la resolució provisional de seleccio-
nats i no seleccionats i finalitzat el termini
de reclamacions i de desistiments, d’acord
amb el que assenyala la base 10 de la Re-
solució de la convocatòria esmentada,

Resolc:

—1 Fer pública la llista definitiva de selec-
cionats en la convocatòria de concurs de
mèrits per proveir llocs de treball docents
vacants de caràcter singular als centres de
recursos educatius per a deficients auditius
(CREDA), amb indicació del lloc de treball
que els ha estat adjudicat i la puntuació ator-
gada, segons es detalla a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 D’acord amb la base 11 de la convo-
catòria, les destinacions adjudicades en la
resolució definitiva d’aquesta convocatòria
seran irrenunciables, llevat del cas que
abans de la pressa de possessió s’obtingui

una altra destinació definitiva mitjançant
convocatòria publica. En aquest cas, l’inte-
ressat haurà d’optar per escrit a incorpo-
rar-se a una d’elles.

—3 El personal docent inclòs a l’annex
d’aquesta Resolució prendrà possessió en
les noves destinacions l’1 de setembre de
1999.

—4 Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs contenci-
ós administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, 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.

ANNEX

PA=part A, entrevista; E=exempt; A=apte.

Cognoms i nom DNI PA P. total Destinació Municipi
Rabassa del Campo,
Montserrat ............................. 038054460 E 20,0244 CREDAC Pere Barnils Barcelona
Vázquez Gay, Marta .............. 037258208 E 19,9000 CREDA C-II Santa Coloma

de Gramenet
Agustí Ball-Llosera, Anna M. 040303698 E 19,1308 CREDA Narcís Masó Salt
Pomes Dies, Montserrat ....... 040881894 E 16,2000 CREDA C-II Badalona
Plana Domènech, M. Teresa 046327759 E 15,9332 CREDA C-II Mataró
Sierra Jover, M. Victòria ....... 046110633 E 14,7912 CREDA C-I Granollers
García Ortega, Araceli .......... 003394574 E 14,6000 CREDA C-II Pineda de Mar
Miret Rial, Teresa .................. 036934304 E 14,2812 CREDA Baix Llobregat El Prat de Llobregat
Cabra Vilalta, M. Carme ....... 077272702 A 13,4500 CREDA C-I Manresa



Full de disposicions i actes administratius

1674

Cognoms i nom DNI PA P. total Destinació Municipi
Pascual Vidal, Irene .............. 040881496 E 13,1370 CREDA Lleida Lleida
Navarro Capella, Montserrat 039018870 A 13,0500 CREDA Jordi Perelló Sabadell
Fontelles Terres, Anna .......... 040869308 A 12,9164 CREDA Lleida Lleida
Portella Serra, Maria ............. 040306613 A 12,8000 CREDA Narcís Masó Salt
Villacorta Herrero, M. Dolores . 046034310 A 12,2180 CREDA Baix Llobregat Viladecans
Hernández de la Peña, Alícia . 035052423 E 11,9000 CREDA Jordi Perelló Rubí
Creus Pascual, Concepción . 037794948 E 11,4968 CREDA Baix Llobregat Viladecans
Sánchez Álvarez, M. Antònia 037673489 A 11,3000 CREDA Jordi Perelló Sabadell
Iglesias Juanati, Dolors ........ 041076955 A 11,1000 CREDA C-I Mollet del Vallès
Font Falguera, Carme ........... 040882855 E 11,0248 CREDA Lleida Mollerussa
Saperas Pelfort, Núria .......... 039158995 A 10,6663 CREDA Jordi Perelló Montcada i Reixac
Curiel Gisbert, M. Victòria .... 037790328 A 10,4000 CREDA Jordi Perelló Montcada i Reixac
Oliveras Castañer, Matilde .... 046673587 E 10,0328 CREDA Narcís Masó Salt
Cavaye Reyes, Laura ............ 043501291 A 9,5580 CREDA C-II Vilafranca

del Penedès
Sosa Calleja, Maria Carmen . 033891660 E 9,3510 CREDA Jordi Perelló Sabadell
Regué Regué, Teresa ........... 043704614 A 9,2874 CREDA Lleida Les Borges Blanques
Vila Grau, M. Rosa ............... 077103618 A 8,4500 CREDA C-I Bigues i Riells
Pinar Molina, Montserrat ...... 039031715 E 7,9000 CREDA Jordi Perelló Sabadell
Nolla Casals, Anna Maria ..... 037737708 A 7,8000 CREDA Jordi Perelló Terrassa
Martín Anfruns, Francesca ... 052145486 A 7,7872 CREDA C-I Sant Celoni
Rodríguez Mariscal, Josefa .. 043626180 A 7,3244 CREDA Narcís Masó Salt
Grande Rodríguez, M. Teresa043404415 A 6,0454 CREDA Jordi Perelló Terrassa
Turon Álvarez, Elena ............. 052152822 A 5,6248 CREDA C-I Mollet del Vallès

(99.204.041)

Composició del centre
Autorització d’obertura

FP de grau mitjà:
Família imatge personal, cicle formatiu

perruqueria,  amb 4 grups amb capaci-
tat per a 120 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

FP de grau superior:
Família imatge personal, cicle formatiu as-

sessoria d’imatge personal, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

(99.224.005)

ORDRE de 27 de juliol de 1999, per la qual
s’autoritza el Conservatori de Grau Mitjà de
Música de la Diputació de Tarragona per
impartir amb validesa acadèmica oficial di-
ferents assignatures de grau mitjà i de grau
superior del pla de 1966.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la Direcció General d’Ordenació Edu-
cativa del Departament d’Ensenyament pel
president delegat de l’organisme autònom
Conservatori de Grau Mitjà de Música de la
Diputació de Tarragona, en petició d’auto-
rització perquè el Conservatori de Grau Mitjà
de Música de Tarragona pugui impartir amb
validesa oficial l’assignatura d’orgue de grau
mitjà i les assignatures de pedagogia musi-
cal especialitzada i pràctiques de professo-
rat, ambdues de grau superior i referides a
l’especialitat de piano, assignatura que va
ser autoritzada a impartir en el seu grau su-
perior per Ordre de 10 de maig de 1977
(BOE núm. 158, de 4.7.1977);

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 6.2 del Decret 2618/1966, de 10 de
setembre, del Ministeri d’Educació i Cièn-
cia, de reglamentació general dels conser-
vatoris de música;

Atès que el conservatori disposa del pro-
fessorat i de les aules suficients per impartir
els ensenyaments sol·licitats, d’acord amb
l’informe favorable de la Inspecció d’Ense-
nyament, i a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació Educativa,

Ordeno:

Article únic. Autoritzar el Conservatori de
Grau Mitjà de Música de la Diputació de
Tarragona per professar amb validesa aca-
dèmica oficial, amb efectes de l’inici del curs
1999-2000 l’assignatura d’orgue de grau
mitjà i les assignatures de pedagogia musi-
cal especialitzada i pràctiques de professo-
rat, ambdues de grau superior i referides a
l’especialitat de piano. Aquests ensenya-
ments hauran de ser impartits per profes-
sors amb la titulació de les especialitats que
s’autoritzen.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.197.020)

RESOLUCIÓ de 20 d’agost de 1999, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Gala, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament al Vallès Occidental pel pro-
motor del centre docent privat Gala, de
Terrassa, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen
determinats aspectes de l’ordenació de la
formació professional en l’àmbit del siste-
ma educatiu; i el Decret 55/1994, de 8 de
març (DOGC núm. 1876, de 213.2.1994),
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Gala, de Terrassa, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre 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 Jus-
tícia 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 29/1988,
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, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Sabadell, 20 d’agost de 1999

P.D. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Ramon Farré i Roure
Delegat territorial al Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08057655.
Denominació: Gala
Adreça: placeta de la Font trobada, 2.
Titular: Sestriere, SL.
NIF: B61499638.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Gala, de Terrassa, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-2000.
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RESOLUCIÓ de 28 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Colegio Academia Ar-
biol, de Barcelona, i es declara extingit el
concert educatiu que tenia subscrit.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat Colegio Academia Arbiol, de
Barcelona, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Un cop estudiades les circumstàncies que
concorren en aquest centre, ateses les
dades de la zona escolar a què pertany i la
disminució irreversible de llocs escolars com
a conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb
el que preveuen 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, el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Colegio Academia Ar-
biol, de Barcelona, en els nivells educatius
que es determinen a l’annex d’aquesta
Resolució; per tant, es revoca l’autorització
de funcionament del nivell corresponent.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’article anterior, es declara extingit el con-
cert educatiu subscrit amb el titular del
centre docent privat Colegio Academia Ar-
biol, de Barcelona.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000.

—4 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

—5 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre 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 Jus-
tícia 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 potestativa-
ment 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 DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-

nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08009983.
Denominació: Colegio Academia Arbiol.
Municipi: Barcelona.
Nivells educatius que cessen: formació pro-
fessional i cicle formatiu de grau mig.

(99.207.013)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 1999, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
i es declara extingit el concert educatiu del
centre docent privat La Paz, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat La Paz, de Barcelona, es va
instruir l’expedient corresponent.

Estudiades les circumstàncies que con-
corren en aquest centre, ateses les dades
de la zona escolar a què pertany i la dismi-
nució irreversible de llocs escolars com a
conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb el
que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del dret a l’educació, el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament progressiu
d’activitats del centre docent privat La Paz,
de Barcelona, per als nivells educatius que
es determinen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, d’acord amb el calendari de cessament
d’unitats que s’hi indica. En arribar a la fi
dels períodes de cessament quedaran re-
vocades les autoritzacions de funcionament
legal dels nivells corresponents.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’article anterior, s’obre el procés d’extinció
del concert educatiu subscrit pel titular del
centre, d’acord amb el calendari de reduc-
ció d’unitats concertades que s’especifica
a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 No obstant el que disposen els apar-
tats precedents, aquests processos de ces-
sament d’activitats i d’extinció de concert
educatiu es podran modificar quan, d’acord
amb el titular del centre, les circumstàncies

d’escolarització ho aconsellin, la qual cosa
comportarà la modificació d’aquesta Reso-
lució.

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 Jus-
tícia 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment 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 DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08008905.
Denominació: La Paz.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Calendari de cessament d’unitats: el ni-
vell d’educació infantil cessarà totalment a
la fi del curs 1998-99; pel que fa al nivell
d’educació primària, a la fi del curs acadè-
mic 1998-99 cessaran 5 unitats i a la fi del
curs acadèmic 1999-2000 cessarà 1 unitat,
i hauran cessat totalment les activitats al
nivell d’educació primària.

Calendari de reducció d’unitats concer-
tades: a la fi del curs acadèmic 1998-99
cessaran 5 unitats i a la fi del curs acadè-
mic 1999-2000 cessarà 1 unitat, i quedarà
totalment extingit el concert educatiu del
centre.

(99.204.039)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 1999, per
la qual es modifica el calendari de cessa-
ment d’activitats i reducció i extinció del
concert educatiu del centre docent privat
San Lorenzo, de l’Hospitalet de Llobregat.

La Resolució d’1 d’octubre de 1998
(DOGC núm. 2747, de 20.10.1998), auto-
ritzava el cessament d’activitats del centre
docent privat San Lorenzo, de l’Hospitalet
de Llobregat.

Aquesta disposició preveia la modificació
del procés de cessament d’activitats i ex-
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tinció del concert educatiu, d’acord amb el
titular del centre i quan les circumstàncies
de l’escolarització ho aconsellin.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre docent privat San
Lorenzo, de l’Hospitalet de Llobregat, i
d’acord amb el que disposen la Llei orgàni-
ca 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret
a l’educació; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autoritzacions de
centres docents privats; el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació del calendari
de cessament progressiu d’activitats del
centre docent privat que es detalla a l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució per al nivell edu-
catiu que es determina, d’acord amb el nou
calendari que s’hi indica. Transcorreguts els
períodes fixats per al cessament d’activitats
quedarà automàticament revocada l’auto-
rització de funcionament legal del centre
referenciat.

—2 Queda modificat l’annex de la Reso-
lució d’1 d’octubre de 1998.

—3 Aquesta resolució s’inscriu al Regis-
tre 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 Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat 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 potestativa-
ment 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 DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona II (comar-
ques).

Codi: 08018935.
Denominació: San Lorenzo.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.

Calendari de cessament d’unitats.

Al nivell d’educació primària a la fi del curs
acadèmic:

1998-99 cessen 4 unitats.
1999-2000 cessarà 1 unitat.
I hauran cessat totalment les activitats al

nivell d’educació general bàsica.
Calendari de reducció d’unitats concer-

tades
A la fi del curs acadèmic:
1998-99 cessen 4 unitats.
1999-2000 cessarà 1 unitat.
I quedarà totalment extingit el concert

educatiu del centre.

(99.208.017)

RESOLUCIÓ de 12 d’agost de 1999, per
la qual es modifica el calendari de cessa-
ment d’activitats del centre docent privat
Montserrat, de Sant Vicenç de Castellet.

La Resolució de 20 de maig de 1999
(DOGC núm. 2650, de 29.5.1998) modifi-
cava el calendari de cessament d’activitats
del centre docent privat Montserrat, de Sant
Vicenç de Castellet.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre i d’acord amb el que
disposen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització de centres docents
privats; el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació del calendari
de cessament progressiu d’activitats del
centre docent privat Montserrat, de Sant
Vicenç de Castellet, per al nivell educatiu
que es determina a l’annex d’aquesta Re-
solució, d’acord amb el nou calendari que
s’hi indica. Transcorreguts els períodes fi-
xats per al cessament d’activitats quedarà
automàticament revocada l’autorització de
funcionament legal del centre referenciat.

—2 Queden modificats els annexos de les
Resolucions de 16 de setembre de 1997
(DOGC núm. 2497, de 16.10.1997) i de 20
de maig de 1998 (DOGC núm. 2650, de
29.5.1998).

—3 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre 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 Jus-
tícia 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que

va dictar l’acte, en el termini d’un mes de
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Bages.
Codi: 08028540.
Denominació: Montserrat.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Calendari de cessament d’unitats
Nivell d’educació primària:

A la fi del curs 1998-1999 s’extingirà 1
unitat.

A la fi del curs 1999-2000 s’extingirà 1
unitat.

I s’hauran extingit totalment les activitats
en el nivell d’educació primària.

(99.210.012)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 10 de maig de 1999, per la qual s’auto-
ritza l’obertura del centre docent privat Feli
Art i Tècnica del Vestir, de Barcelona (DOGC
núm. 2899, de 31.5.1999, pàg. 7334).

Havent-se observat errades al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i pu-
blicat al núm. 2899, de 31.5.1999, pàg.
7334, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 7334, a l’annex, on diu:
“Delegació territorial: Barcelonès
”Municipi: Barcelona.
”Localitat: Barcelona.
”Núm. de codi 08058398.
”Denominació: centre autoritzat de grau

superior d’arts plàstiques i disseny Feli Art
i Tècnica del Vestir.:

”Adreça: c. Guillem, 47.”
ha de dir:

“Delegació territorial: Barcelona I (ciutat)
”Municipi: Barcelona.
”Localitat: Barcelona.
”Núm. de codi: 08058398.
”Denominació: centre autoritzat de grau

superior d’arts plàstiques i disseny Feli Art
i Tècnica del Vestir.Art i Tècnica del Vestir

”Adreça: c. Guillem Tell, 47.”

Barcelona, 16 d’agost de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.214.036)
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RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 1999, per la
qual es declara que una aspirant ha supe-
rat un procediment selectiu convocat per la
Resolució de 29 de març de 1994 i se’n
regularitza la situació, en execució de la
Sentència dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el recurs conten-
ciós administratiu núm. 1643/94.

Per Resolució d’11 de juny de 1999 del
director general de Recursos Humans es
dóna compliment a la Sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs contenciós administratiu núm.
1643/94, interposat per la senyora M. Do-
lors Ros Clua contra la Resolució de 12
d’agost de 1994 (DOGC núm. 1941, de
2.9.1994), per la qual es fa pública la llista
d’aspirants que han superat el procés se-
lectiu objecte de convocatòria per una Re-
solució de 29 de març de 1994.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Declarar que l’aspirant M. Dolors Ros
Clua, amb el DNI 40869163, ha superat el
procés selectiu per a la provisió de places
de funcionaris docents dels cossos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, per l’es-
pecialitat de geografia i història.

—2 Incloure la senyora M. Dolors Ros en-
tre els aspirants seleccionats de l’especiali-
tat de geografia i història amb una puntuació
de 11,000 punts i amb el número d’ordre 90.
A conseqüència de la inclusió de la senyora
M. Dolors Ros, la senyora Dolors Gardeñes
Rosell, DNI 40899819, passa a tenir el nú-
mero d’ordre 91.

—3 Nomenar funcionària en pràctiques del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, especialitat geografia i història la senyora
M. Dolors Ros Clua en el procediment se-
lectiu convocat per la Resolució de 29 de
març de 1994 (DOGC núm. 1881, de
8.4.1994), amb el número de registre de
personal 408691636068.

—4 El nomenament com a funcionària en
pràctiques tindrà efectes l’1 de setembre de
1999.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comp-
tats a partir de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, es pot interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al 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 DOGC, d’acord amb
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 procedi-

ment administratiu comú, modificats per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 6 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.208.019)

RESOLUCIÓ de 18 d’agost de 1999, per
la qual s’implanten cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior a diversos centres docents.

El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de
modificació del calendari d’aplicació i de
l’adequació dels concerts educatius vigents
a la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya, preveu a l’article 6 la implanta-
ció progressiva dels cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior al llarg del calendari d’aplicació del
nou sistema educatiu, implantació que
s’haurà de completar el curs 1999-2000 pel
que fa als cicles de grau mig i al curs 2000-
2001 pel que fa als cicles de grau superior.

L’estudi del mapa escolar de Catalunya
aconsella la reestructuració de l’oferta d’en-
senyaments per tal d’adequar-la a les ne-
cessitats educatives i al millor aprofitament
dels recursos disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments en diversos centres docents públics.

D’acord amb el que disposa la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius de l’inici del curs escolar
1999-2000.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment un 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 DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-

tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 d’agost de 1999

P.D. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

CFPM: cicles formatius de formació profes-
sional de grau mitjà.
CFPS: cicles formatius de formació profes-
sional de grau superior.

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Escola del Treball.
Número de codi: 08013275.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: animació d’activitats físiques i espor-
tives.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Mare de Déu de la Mercè.
Número de codi: 08014401.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: mecanització.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: IES Les Vinyes.
Número de codi: 08034643.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: farmàcia.

Comarca: Garraf.

Municipi: Sitges.
Denominació: IES Joan Ramon Benaprès.
Número de codi: 08043981.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: pastisseria i forneria.

Comarca: Vallès Oriental.

Municipi: la Llagosta.
Denominació: IES Marina.
Número de codi: 08043656.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: desenvolupament de productes elec-
trònics.

Municipi: Parets del Vallès.
Denominació: IES de Parets del Vallès.
Número de codi: 08044612.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: equips i instal·lacions electrotècni-
ques.

Delegació territorial de Tarragona

Comarca: Baix Ebre.

Municipi: l’Ametlla de Mar.
Denominació: IES Escola de Capacitació
Nauticopesquera de Catalunya.
Número de codi: 43008493.
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Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: supervisió i control de màquines i
instal·lacions del vaixell.

Delegació territorial de Lleida

Comarca: Segrià.

Municipi: Lleida.
Denominació: IES Escola del Treball.
Número de codi: 25005442.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: gestió comercial i màrqueting.

Municipi: Lleida.
Denominació: IES Caparrella.
Número de codi: 25002799.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: administració de sistemes informà-
tics.

(99.222.013)

RESOLUCIÓ de 19 d’agost de 1999, per
la qual s’atribueix una nova denominació
específica al col·legi d’educació infantil i
primària Sardà i Salvany, de Barcelona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària Sardà i Salvany,
de Barcelona, per atribuir una nova deno-
minació específica al centre, es va instruir
l’expedient corresponent.

S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 6 de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària.

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sardà i Salvany, amb número de codi
08002812, ubicat a la rbla. Volart, 88, de
Barcelona, la nova denominació específica
Tresfons.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa 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 un recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, 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, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 d’agost de 1999

P.D. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(99.223.003)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 1999,
per la qual s’aprova la renovació de con-
certs educatius de centres docents privats
d’educació especial.

En finalitzar el curs escolar 1998-99 que-
den extingits els concerts educatius de
centres docents privats d’educació especi-
al que es van renovar mitjançant la Resolu-
ció de 5 d’agost de 1998 (DOGC núm. 2701,
12.8.1998).

Ateses les necessitats d’escolarització i
d’acord amb el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, cal renovar els concerts per tal de
continuar la política de finançament comen-
çada l’any 1986.

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar la renovació dels concerts
educatius dels centres d’educació especial
que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució per un període de quatre anys a
comptar de l’inici del curs escolar 1999-
2000, al nivell d’ensenyament bàsic d’edu-
cació especial, per a les unitats i el perso-
nal que s’hi detallen.

—2 Aprovar la renovació dels concerts
educatius dels centres d’educació especial
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució per un període de quatre anys a
comptar de l’inici del curs escolar 1999-
2000, al nivell de formació professional
adaptada, per a les unitats i el personal que
s’hi detallen.

—3 Les unitats objecte de concert que fi-
guren als annexos d’aquesta Resolució in-
corporen les modificacions que han sol-
licitat els centres. Les sol·licituds no ateses
s’hi detallen per a cada centre juntament
amb la causa de denegació.

—4 Els delegats territorials corresponents
del Departament d’Ensenyament procediran
a subscriure els concerts educatius dels
centres dels seus territoris d’acord amb el
que disposa l’article 11 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer.

—5 La concessió d’aquesta renovació
dels concerts educatius dels centres do-
cents privats es farà amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària 06.04.480.01/9.

—6 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre 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 Jus-
tícia 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 potestativa-
ment 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 DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de setembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

EE: educació especial.
priv: unitats concertades ordinàries.
pat: unitats concertades ateses per profes-
sorat funcionari procedent de l’extingit rè-
gim de patronat.
gs: grau superior.
gm: grau mitjà.
tm: tutor d’aula.
ts: tècnic superior.
lg: logopeda.
fs: fisioterapeuta.
FPEE: formació professional d’educació es-
pecial.
FPE: educador d’aula de formació professi-
onal d’educació especial.
FPM: tutor d’aula de formació professional
adaptada.
FPT: mestre de taller.
CR: concert resultant.
USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):

(1) El nombre d’alumnes matriculats no
justifica l’augment d’unitats/grups concer-
tats.

(2) La ràtio global del centre no justifica la
contractació de nou professorat.

(3) El nombre d’alumnes no justifica la
concertació dels professionals sol·licitats.

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08053625.
Denominació: Delta-Espiga.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 6 tm 1 gm 1 lg 3 e.
USD: 1 tm 1 gs.
CD: (2) i (3).

Comarca: Alt Urgell.

Codi: 25005594.
Denominació: Claror.
Municipi: la Seu d’Urgell
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Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 2 priv 2 tm.

Comarca: Anoia.

Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 9,5 tm 0,5 ts 1 gs 2 gm 1 lg 5 e.
USD: 1 priv 1 tm 1 fs.
CD: (1), (2) i (3).

Comarca: Bages.

Codi: 08033778.
Denominació: Nou Camí.
Municipi: Cardona.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 2 priv 2 tm 1 gm 1e.

Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Municipi: Santpedor.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 9 tm 1 gs 2 gm 1 lg 4 e.

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43005741.
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Municipi: Reus.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 7 tm 1 gm 1 lg 3 e.

Comarca: Baix Ebre.

Codi: 43005182.
Denominació:  Verge de la Cinta EE.
Municipi: Tortosa.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 8 priv 8 tm 1 gs 1 gm 1 lg 3 e.
USD: 1 e.
CD: (3).

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 080021375.
Denominació: Alba.
Municipi: Molins de Rei.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 7 tm 2 gm 1 lg 3 e.

Codi: 08037735.
Denominació: Balmes.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 8 priv 9,5 tm 0,5 ts 1gs 2,5 gm 1,5 lg
1 fs 5 e.
USD: 2 tm 1 e.
CD: (2) i (3).

Codi: 08045069.
Denominació: Balmes II.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 12 priv 12,5 tm 1,5 ts 1 gs 2 gm 2 lg 7 e.
USD: 2 tm 0,5 gs 1,5 gm 1 e.
CD: (2) i (3).

Codi: 08033444.
Denominació: Tramontana.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 7 tm 1 gs 1 fs 1 lg 3 e.

Codi: 08034163.
Denominació: Centro Pi loto San Just
Desvern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 10 priv 11 tm 1 gs 1 gm 2 lg 4 e.
USD: 1 gm 1 e.
CD: (3).

Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 7 tm 1 gs 1 fs 1 lg 2 e.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003774.
Denominació: Lexia.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat)
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 9 priv 10 tm 1 gs 2 gm 1 fs 1 lg 5 e.

Codi: 08004523.
Denominació: Paideia.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 11 priv 11 tm 1 ts 2 fs 2 lg 6 e.
USD: 1 priv.
CD: (1).

Codi: 08011254.
Denominació: Ntra. Sra. del Port.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv 5 tm 1 gm 2 e.
USD: 1 priv 1 tm.
CD: (1) i (2).

Codi: 08011266.
Denominació: Aspace.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 10 priv 12 tm (10 tm 2 pat) 3 fs 2 lg 6 e.

Codi: 08011281.
Denominació: Institut de Pedagogia Tera-
pèutica Jeroni de Moragas.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 6 tm 1 gs 1 fs 1 lg 3,5 e.
USD: 1 priv 1 tm 0,5 fs.
CD: (1), (2) i (3).

Codi: 08011291.
Denominació: Pedralbes.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv 4 tm 0,3 gs 1 gm 1 fs 1 e.
USD: 1 priv 1 gm.
CD: (1) i (3).

Codi: 08011382.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 9 tm 1 gs 2 fs 1 lg 4 e.

USD: 1 tm 1 e.
CD: (2) i (3).

Codi: 08011424.
Denominació: Sants Innocents.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 17 priv 16 tm 1 gs 2 gm 1 fs 1 lg 17 e.
USD: 2 tm.
CD: (2).

Codi: 08011451.
Denominació: Aspasim.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 6 tm 1 gm 1 lg 3 e.
USD: 2 tm 0,5 gs.
CD: (2) i (3).

Codi: 08013071.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 6 tm 1 gs 1 gm 1 fs 1 lg 3 e.

Codi: 08013585.
Denominació: La Sagrera.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 7 tm 1 gm 1 fs 1 lg 3 e.

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 8 priv 11 tm (8 tm 3 pat) 1 gs 1 fs 2
lg 4 e.

Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 7 tm 2 gm 1 lg  4 e.
USD: 1 gs.
CD: (3).

Codi: 08014140.
Denominació: Guru.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 8 priv 8 tm 1 gs 1 lg 2 e.

Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 9 priv 13 tm (9 tm 4 pat) 1,1 gs 0,8 gm
2 fs 2 lg 6 e.
USD: 0,9 gs.
CD: (3).

Codi: 08033432.
Denominació: Rel.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 7 tm 1 gs 1 gm 1 lg 4,5 e.

Codi: 08035027.
Denominació: Centre d’Integració Plurisen-
sorial el Niu.
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Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 6 tm 1 gs 2 gm 2 lg 2 e.

Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 7 tm 1 ts 1 gs 1 gm 3 e.
USD: 2 gm 1 e.
CD: (3).

Codi: 08035091.
Denominació: Gavina.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 9 priv 12 tm 1 gs 1 lg 3 gm 6 e.

Codi: 08035532.
Denominació: L’Alba.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 7 tm 1 gs 1 gm 3 e.
USD: 1 priv 0,5 e.
CD: (1) i (3).

Codi: 08036172.
Denominació: Corintias.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 6 tm 0,5 gs 1 gm 2,5 e.
USD: 1 priv 1 tm.
CD: (1) i (2).

Codi: 08036196.
Denominació: Carrilet.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 6 tm 1 gs 1 lg 3 e.
USD: 2 tm 1 gm 1 e.
CD: (2) i (3).

Codi: 08036706.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 7 tm 1 gm 1 lg 3 e.
USD: 1 tm 1 gs.
CD: (2) i (3).

Codi: 08037681.
Denominació: Esclat.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 4 priv 4 tm 2 gm 1 lg 4 e.
USD: 1 tm.
CD: (2).

Codi: 08039963.
Denominació: Fasia.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 7 tm 1 gs 2 gm 1 lg 4 e.

Codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 7 tm 1 gs 2 gm 1 lg 3 e.
USD: 1 tm.
CD: (2).

Codi: 08044739.
Denominació: Nadís.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 4 priv 5 tm 2 gm 3 e.
USD: 2 tm 1 gm 1 e.
CD: (2) i (3).

Codi: 08052591.
Denominació: Guimbarda.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 2 priv 3 tm 1 gm 3 e.

Codi: 08053649.
Denominació: L’Escorça.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 5 tm 2 fs 3 e.
USD: 2 e.
CD: (3).

Codi: 08025228.
Denominació: Ntra. Sra. de la Esperanza.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 4 priv 6 tm 1 fs 2 e.

Comarca: Berguedà.

Codi: 08037085.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Municipi: Berga.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv 3 tm 1 fs 1 lg 2 e.

Comarca: Conca de Barberà.

Codi: 43001565.
Denominació: Tilmar.
Municipi: Montblanc.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 2 priv 2 tm 0,5 gm 1 e.

Comarca: Garrigues.

Codi: 25006094.
Denominació: Apromi.
Municipi: Juneda.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 1 priv 1 tm 1 e.

Comarca: Garrotxa.

Codi: 17004441.
Denominació: Centro de Educación Espe-
cial Juan XXIII.
Municipi: Olot.
Delegació territorial: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv 4 tm 0,5 fs 0,5 lg 1 e.
USD: 1 priv 1 tm.
CD: (1) i (2).

Comarca:  Gironès.

Codi: 17005406.
Denominació: Joan Riu.
Municipi: Sant Gregori.
Delegació territorial: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 9 tm 2 gm 1 lg 5 e.

Codi: 17004700.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.

Municipi: Sarrià de Ter.
Delegació territorial: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv 8 tm 1 gs 1 gm 1 fs 1 lg 4 e.

Comarca: Maresme.

Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 9 tm 1 gs 3 gm 1 lg 3 e.
USD: 2 priv 2 gm 3 e.
CD: (1) i (3).

Codi: 08042639.
Denominació: Nostre Món.
Municipi: Mataró.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 1 priv 2 tm 1 e.

Comarca: Montsià.

Codi: 43006599.
Denominació: L’Àngel.
Municipi: Amposta.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv 3 tm 0,6 gm 0,4 lg 1 e.
USD: 0,1 gm 1 e.
CD: (3).

Comarca: Noguera.

Codi: 25006082.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Balaguer.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 2 priv 3 tm 1 gm 0,5 lg 1 e.

Comarca: Osona.

Codi: 08015201.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Calldetenes.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 8 priv 12 tm 1 ts 1 gs 2 gm 2 lg 5 e.

Comarca: Ribera d’Ebre.

Codi: 43006095.
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Municipi: Móra d’Ebre.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv 3 tm 1 gm 1 lg 2 e.

Comarca: Segrià.

Codi: 25005341.
Denominació: Aremi.
Municipi: Lleida.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 6 tm 1 fs 1 lg 3 e.
USD: 1 tm 1 gm.
CD: (2) i (3).

Codi: 25005417.
Denominació: Centro de Estimulación Pre-
coz Plançó.
Municipi: Lleida.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 2 priv 4 tm 1 gm 1 e.
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Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003631.
Denominació: Estela.
Municipi: Tarragona.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 7 tm 3 gm 3 e.

Codi: 43005731.
Denominació: Parálisis Cerebral.
Municipi: Tarragona.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 6 tm 1,6 gm 0,4 fs 1 lg 5 e.

Codi: 43006162.
Denominació: Solc.
Municipi: Tarragona.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 9 priv 12 tm 1 gm 2 lg 6 e.

Comarca: Urgell.

Codi: 25004516.
Denominació: Santa Maria de l’Alba.
Municipi: Tàrrega.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 4 priv 5 tm 1 fs 1 lg 2 e.
USD: 0,5 gs.
CD: (3).

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 10 priv 14 tm 1 gs 1 gm 2 lg 5 e.

Codi: 08036317.
Denominació: Bellaire.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv 6 tm 1 gs 1 lg 1 e.

Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 9 priv 13 tm 1 gs 1 gm 1 fs 1 lg 4 e.
USD: 1 gm 1 e.
CD: (3).

Codi: 08037097.
Denominació: Crespinell.
Municipi: Terrassa.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv 10,5 tm  0,5 ts 2 gm 1 lg 4 e.
USD: 1 tm.
CD: (2).

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08017888.
Denominació: Montserrat Montero.
Municipi: Granollers.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
CR: 18 priv 21 tm 1 gs 2 gm 2 lg 8 e.
USD: 2 priv 3 tm 2 gm 1 e.
CD: (1), (2) i (3).

ANNEX 2

Comarca: Anoia.

Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 2 priv 2 FPM 1 FPE.
USD: 1 FPM 1 FPT.
CD: (2).

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43005741.
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Municipi: Reus.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 1 priv 1 FPM 1 FPT.

Comarca: Baix Ebre.

Codi: 43005182.
Denominació: Verge de la Cinta.
Municipi: Tortosa.
Delegació territorial: Tarragona
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 2 priv 2 FPM 1 FPT 1 FPE.
USD: 1 FPT.
CD: (2).

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 080041490.
Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant Mi-
quel.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 3 priv 4 FPM 1 FPE.

Codi: 08034163.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Des-
vern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 3 priv 3 FPM.
USD: 1 FPT.
CD: (2).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08011281.
Denominació: Institut de Pedagogia Tera-
pèutica Jeroni de Moragas.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 1 priv 1 FPM 1 FPT 1 FPE.

Codi: 08011643.
Denominació: Sant Genís dels Agudells.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 12 priv 12 FPM 4 FPE.

Codi: 08013071.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 4 priv 4 FPM 1 FPE.

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 8 priv 8 FPM 5 FPT 2 FPE.
USD: 1 FPT.
CD: (2).

Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 2 priv 2 FPT 1 FPE.

Codi: 08036172.
Denominació: Corintias.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 2 priv 2 FPM 1 FPE.

Codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat)
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 1 priv 1 FPM.

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003631.
Denominació: Estela.
Municipi: Tarragona.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 1 priv 1 FPM.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08046396.
Denominació: Xalest.
Municipi: Sabadell.
Delegació territorial: Vallès Occidental
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 4 priv 3 FPM 1 FPT 1 FPE.
USD: 1 FPM.
CD: (2).

Codi: 08045768.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 3 priv 4 FPM 2 FPT 1 FPE.

Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats concertades: FPEE.
CR: 4 priv 4 FPM 2 FPE.
USD: 1 FPM 2 FPT.
CD: (2).
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