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RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a les corresponents delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament
pels titulars de diversos centres docents
privats, en petició d’autorització d’amplia-
ció d’unitats, d’ampliació de modalitats dels
ensenyaments de batxillerat, d’obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà, formació professional de grau su-
perior i de supressió dels nivells de forma-
ció professional de primer i segon grau, es
van instruir els expedients corresponents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits exi-

gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora 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 Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació d’unitats de
l’etapa d’educació infantil dels centres do-
cents privats que consten a l’annex d’a-
questa Resolució, en els termes que per a
cadascun s’hi especifica.

—2 Autoritzar l’ampliació de modalitats
dels ensenyaments de batxillerat dels cen-
tres docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’hi especifica.

—3 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà i formació professional de grau supe-
rior dels centres docents privats que cons-
ten a l’annex d’aquesta Resolució, en els
termes que per a cadascun s’hi especifica.

—4 Autoritzar la supressió dels nivells de
formació professional de primer i segon grau
dels centres docents privats que consten a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’hi especifica.

—5 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquests centres és el que figura a l’an-
nex d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modi-
ficació del calendari d’aplicació i de l’ade-
quació dels concerts educatius vigents a
la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.
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—6 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar un recurs d’al-
çada, davant la Direcció General de Centres
Docents o davant el conseller d’Ensenya-
ment, en el termini d’un mes comptat de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115
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.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Segrià

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002489.
Denominació: Mater Salvatoris.
Adreça: c. Partida Pla de Montsó, 30.
Titular: Salvador, Gnes. de la Companyia del.
NIF: Q2800025E.

Autorització d’ampliació de la modalitat
de tecnologia dels ensenyaments de batxi-
llerat, amb efectes a partir de l’inici del curs
1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En fun-
cionament d’acord amb el calendari.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars amb les modalitats d’hu-
manitats i ciències socials, ciències de la
natura i de la salut, i tecnologia, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

BUP i COU: 9 unitats amb capacitat per
a 360 llocs escolars amb classificació aca-
dèmica com a homologat i autoritzat per im-
partir el curs d’orientació universitària
(aquest nivell quedarà cessat a la fi del curs
1998-99).

Formació professional
Secció de primer grau impartint els se-

güents ensenyaments de formació profes-
sional

Primer grau: branca administrativa i co-
mercial, professions secretariat i administra-
ció; branca delineació, professió delineant
(aquest nivell quedarà cessat a la fi del curs
1998-99).

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08005102.

Denominació: La Salle Comtal.
Adreça: c. Amadeu Vives, 6.
Titular: Escoles Cristianes, Gns. de les.
NIF: Q0800055F.

Autorització d’ampliació de 3 unitats de
parvulari de l’etapa d’educació infantil amb
capacitat per a 75 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036858.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Adreça: c. Mallorca, 509.
Titular: Obra Benéfico-social del Niño Dios.
NIF: G08373037.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.

Autorització de supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau,
d’acord amb el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Formació professional de grau mitjà: fa-
mília sanitat, cicle formatiu cures auxiliars
d’infermeria, amb 1 grup amb capacitat per
a 20 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars. Aquests
ensenyaments quedaran autoritzats a l’inici
del curs 1999-2000.

Formació professional de grau superior
Família serveis socioculturals i a la comu-

nitat, cicle formatiu integració social, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars;
en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars. Aquests ensenyaments quedaran
autoritzats a l’inici del curs 1999-2000.

Família sanitat, cicle formatiu laboratori de
diagnòstic clínic, amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.
Aquests ensenyaments quedaran autoritzats
a l’inici del curs 1999-2000.

Formació professional
Primer i segon grau amb classificació aca-

dèmica com a homologat amb capacitat per
a 320 llocs escolars. Aquest nivell quedarà
extingit a la fi del curs 1999-2000.

Ensenyaments de formació professional
Primer grau: branca sanitària, professió

clínica.
Segon grau: branca sanitària, especiali-

tats radiodiagnòstic, anatomia patològica,
assistència geriàtrica, educadors de dismi-
nuïts psíquics i laboratori.
(99.200.015)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Solc Nou, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Solc Nou, de Bar-
celona, en petició d’autorització d’obertura
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau mitjà i superior, i de supressió
del nivell de formació professional de pri-
mer i segon grau, 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 a l’àmbit del sistema
educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau mit-
jà i superior del centre docent privat Solc Nou,
de Barcelona, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar la supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau
del centre docent privat Solc Nou, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la Direcció General de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036755.
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Denominació: Solc Nou.
Adreça: av. Hospital Militar, 165.
Titular: Instituto Hijas de la Caridad de San
Vicente Paúl.
NIF: Q0800816A.

Autorització d’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i su-
perior, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

Autorització de supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau,
d’acord amb el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.

Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura:
Educació secundària:

Formació professional de grau mitjà: fa-
mília sanitat, cicle formatiu de cures auxili-
ars d’infermeria amb 1 grup amb una capa-
citat per a 30 llocs escolars, i cicle formatiu
de farmàcia amb 1 grup amb una capacitat
per a 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
família de serveis socioculturals i a la co-
munitat, cicle formatiu d’educació infantil
amb 2 grups amb una capacitat per a 40
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 20 llocs escolars.

Formació professional: segon grau homo-
logat sense capacitat definida; aquest nivell
quedarà cessat a la fi del curs 1999 2000.

Ensenyaments d’FP: egon grau, branca
llar, especialitats jardí d’infància i adaptador
social; branca sanitària, especialitats radio-
diagnòstic i laboratori.

(99.202.092)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Cell-1, del Prat de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Cell-1, del Prat de
Llobregat, en petició d’obertura dels ense-
nyaments de batxillerat i de formació pro-
fessional i de supressió dels ensenyaments
de formació professional, es va instruir el
corresponent expedient.

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, sobre el règim d’autorització de cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat del centre docent pri-
vat Cell-1, del Prat de Llobregat, en els
termes que s’espec i f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional del centre
docent privat Cell-1, del Prat de Llobregat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—3 Autoritzar la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau del centre docent privat Cell-1,
del Prat de Llobregat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la Direcció General de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Emili Pons Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08042640.
Denominació: Cell-1.
Adreça: c. Arquitecte Moragas, 2-4 (abans
c. Jeroni de Moragas, 2-4).
Titular: Centro de Estudios Llobregat, SL.
NIF: B08439713.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat amb 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat de ciències de la
naturalesa i de la salut amb capacitat per a
70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, amb efectes a partir del curs 1998-
99, d’acord amb el calendari d’aplicació de
la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà i dels ensenyaments de formació pro-
fessional de grau superior amb els cicles que
es detallen a la composició del centre, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.

Autorització de supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau, d’acord amb el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya.

Composició del centre
Autorització d’obertura

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat
per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat de ciències de la naturalesa i de
la salut amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars i 2 unitats de la modalitat de tecnolo-
gia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Aquest nivell quedarà autoritzat a l’inici del
curs 1998-99.
Formació professional de grau mitjà
Família administració:

Cicle formatiu de gestió administrativa
amb 2 grups amb una capacitat per a 60
llocs escolars.

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

Formació professional de grau superior:
Família administració:

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

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

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

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

Formació professional: primer i segon
grau amb classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 720 llocs
escolars.
Ensenyaments d’FP

Primer grau: branca administrativa i co-
mercial, professió administrativa; branca
electricitat i electrònica, professió electrò-
nica. Aquest nivell quedarà extingit a la fi
del curs 1998-99.

Segon grau: branca administrativa i co-
mercial, especialitat administració; branca
electricitat i electrònica, especialitat electrò-
nica industrial. Aquest nivell quedarà extin-
git a la fi del curs 1999-2000.

(99.202.093)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Nuestra Señora del Mar-García Lorca, del
Prat de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Nuestra Señora del
Mar-García Lorca, del Prat de Llobregat, en
petició d’ampliació de locals, d’obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
de reducció d’unitats i de supressió dels
ensenyaments de formació professional, es
va instruir el corresponent expedient.

Atès que s’ha comprovat a l’esmentat ex-
pedient 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
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imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització de
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació de locals del
centre docent privat Nuestra Señora del
Mar-García Lorca, del Prat de Llobregat, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar l’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria del centre do-
cent privat Nuestra Señora del Mar-García
Lorca, del Prat de Llobregat, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—3 Autoritzar la reducció d’unitats del
centre docent privat Nuestra Señora del
Mar-García Lorca, del Prat de Llobregat, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—4 Autoritzar la supressió dels ensenya-
ments de formació professional del centre
docent privat Nuestra Señora del Mar-García
Lorca, del Prat de Llobregat, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—5 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els termes que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modifi-
cació del calendari d’aplicació i de l’adequa-
ció dels concerts educatius vigents a la nova
ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

—6 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la Direcció General de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Emili Pons Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08023050.
Denominació:  Nuestra Señora del Mar-
García Lorca.
Adreça: c. Sant Pere, 5.
Altres adreces: c. Sant Boi, 22-26.
Titular: Nuestra Sra. del Mar-García Lorca,
AIE.
NIF: G60680931.

Autorització d’ampliació de locals al c.
Pau Casals, 84.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova or-
denació del sistema educatiu a Catalunya.

Autorització de reducció de 2 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1997-98.

Autorització de supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer
grau, d’acord amb el calendari d’aplicació
de la nova ordenació del sistema educatiu
a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En fun-
cionament els tres primers cursos.

Ensenyaments d’FP:
Primer grau: branca automoció, professi-

ons mecànica automòbil i electricitat auto-
mòbil; branca administrativa i comercial,
professions administrativa i secretariat.
Aquest nivell quedarà extingit a la fi del curs
1998-99.

(99.202.094)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ites-Ciape, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Ites-Ciape, de Bar-
celona, en petició d’autorització d’obertura
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau mitjà i superior, i de supressió
del nivell de formació professional de pri-
mer i segon grau, 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 que 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, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau mit-
jà i superior del centre docent privat Ites-
Ciape, de Barcelona, en els termes que s’es-
pecifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar la supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau
de l’esmentat centre docent, en els termes
que s’especifica a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la Direcció General de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014176.
Denominació: Ites-Ciape.
Adreça: c. Bailén, 36.
Titular: Carbonell Martínez, Eduardo.
NIF: 37414540A.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà i superior, amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 1999-2000.

Autorització de supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau,
d’acord amb el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura:

Educació secundària.
Formació professional de grau mitjà.
Família comunicació, imatge i so.
Cicle formatiu de laboratori d’imatge amb

1 grup amb una capacitat per a 20 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior:
Família comunicació, imatge i so.
Cicle formatiu d’imatge amb 2 grups amb

una capacitat per a 40 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 20

llocs escolars.
Cicle formatiu de realització d’audiovisu-

als i espectacles amb 2 grups amb una
capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
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Cicle formatiu de producció d’audiovisu-
als, ràdio i espectacles amb 2 grups amb
una capacitat per a 40 llocs escolars.

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

Formació professional: segon grau amb
capacitat per a 270 llocs escolars; aquest
nivell quedarà cessat a la fi del curs 1999-
2000.

Ensenyaments d’FP:

(99.202.095)

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 1999, per la
qual s’estableix el mòdul econòmic pel con-
cepte de subvenció a seminaris menors
diocesans i religiosos de l’església catòlica.

Atès que l’Ordre de 28 de febrer de 1994
(BOE núm. 55, de 5.3.1994), sobre autorit-
zacions com a centres docents privats dels
seminaris menors diocesans i religiosos de
l’església catòlica, estableix a l’article 8 que
l’import de subvenció per alumne es deter-
minarà dividint per 20 l’import dels mòduls
econòmics fixats per als centres concertats
que imparteixen aquests ensenyaments, en
el cas d’educació primària i educació gene-
ral bàsica, i dividint-lo per 25, en el cas de
l’educació secundària obligatòria;

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

Resolc:

Aprovar els següents mòduls econòmics
pel concepte de subvenció a seminaris
menors diocesans i religiosos de l’església
catòlica corresponent a l’any 1999:

Educació primària: 20.975 pessetes alum-
ne/mes.
Educació secundària obligatòria: 20.351
pessetes alumne/mes.

Barcelona, 5 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.204.010)

RESOLUCIÓ de 16 d’agost de 1999, per
la qual s’adjudiquen ajuts per a la realitza-
ció de visites d’estudi per a responsables
en matèria educativa, corresponents a l’ac-
ció descentralizada Arion, del programa
Sòcrates de la Unió Europea.

L’Ordre de 12 de maig de 1997 (DOGC
núm. 2402, de 30.5.1997) va obrir la con-
vocatòria per a la concessió d’ajuts corres-
ponents, entre altres, a l’acció descentraliza-
da Arion per a la realització de visites
d’estudi per a responsables en matèria edu-
cativa amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi
d’informació i d’experiències educatives
entre responsables de diferents països de
la Unió Europea.

Vista la proposta de la comissió selecci-
onadora constituïda a aquest efecte al  De-
partament d’Ensenyament, i d’acord amb el
que disponen els articles 4 i 50 de l’esmen-
tada Ordre de convocatòria,

Resolc:

—1 Concedir ajuts per a la realització de
visites d’estudi per a responsables en ma-
tèria educativa dins de projectes transnaci-
onals als sol·licitants que es detallen a l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Declarar suplents els sol·licitants que
es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució
a fi de preveure possibles renúncies dels
sol·licitants seleccionats.

—3 Declarar exclosos els sol·licitants que
es detallen a l’annex 3 d’aquesta Resolució
per les causes següents: article 47.1 de l’Or-
dre de 12 de maig de 1997 i les indicacions
de la guia del candidat editada per la Co-
missió Europea.

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 potes-
tativament 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 Catalun ya, 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.

Barcelona, 16 d’agost de 1999

Xavier Casares i Martínez
Director general de Promoció Educativa

ANNEX 1

Admesos
Pilar Sancho Espigulé.
Francesca Vidal Santalluisa.
Lluís Forcada Mateo.
Natàlia Maldonado Martín.
M. Rosa Pérez Bohigas.
Marta Ros Puig.
Rosa Maria Girbau Vila.
Rosa Maria Codina Farré.
Remei París Batet.
Teresa Cambra Sànchez.
Rosa Fornell Cervià.
Carlos J. García-Alzorriz Pardo.
Rosa M. Rios Gual.
M. José Sada Castillo.

ANNEX 2

Suplents
M. Dolors Ortiz Barril.
Antoni Capell Tehàs.
Lina Casanovas Esclusa.
Joana Madurell Ramis.
M. Carmen Navarro Blasco.
Rosalina Pena Vila.
Mercè Abeyà Fontana.
Josep Biayna Gea.
M. Dolors Camps Figueras.
M. Pau Torrents Pallach.
Anna Vera Conesa.
Cecília Jori Coll.
Rosalina Ponce Gironès.

ANNEX 3

Exclosos
Marina Capdevila Queralt.
Ramon Carbonell Roura.
Francesc Carbonell París.

(99.214.033)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999, per
la qual es fa pública la concessió de llicèn-
cies retribuïdes per dur a terme treballs de
recerca i estudis directament relacionats
amb els llocs de treball durant el curs 1999-
2000, destinades als funcionaris de carrera
dels cossos docents dependents del Depar-
tament d’Ensenyament i als del cos d’ins-
pectors al servei de l’administració educa-
tiva.

De conformitat amb la Resolució de 4 de
maig de 1999 (DOGC núm. 2898, de
28.5.1999), per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de llicències retri-
buïdes per dur a terme treballs de recerca i
estudis directament  relacionats amb els llocs
de treball durant el curs 1999-2000, desti-
nades als funcionaris de carrera dels cossos
docents dependents del Departament d’En-
senyament i als del cos d’inspectors al ser-
vei de l’administració educativa, i atesa la
proposta de la comissió seleccionadora
constituïda d’acord amb l’apartat 5 de la
Resolució esmentada,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució la llista de persones que han obtin-
gut una llicència retribuïda per dur a terme
treballs de recerca i estudis directament
relacionats amb els llocs de treball, per al
curs 1999-2000.

—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució la llista de persones no selecciona-
des.

—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Re-
solució la llista d’exclosos del concurs.

—4 Si es produeix alguna renúncia, la lli-
cència que quedi vacant serà concedida al
candidat no seleccionat que tingui més
puntuació.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar, un recurs conten-
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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 al que preve-
uen l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment un recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conseller
d’Ensenyament, 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, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de setembre de 1999

Maria dels Àngels Gonzàlez i Estremad
Directora general d’Ordenació Educativa

ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda

Cognoms i nom DNI Punts
Lloc de treball: inspecció.
Modalitat A (tot el curs escolar 1999-2000)
Pallares Martinez, Salvador ............................... 37711765 35,60
Modalitat B2 (de l’1.2.2000 al 30.6.2000)
Espinos Espinos, Joan-Lluís ............................. 39122605 32,60

Lloc de treball: docent.

Modalitat A (tot el curs escolar 1999-2000)
Martí Bertran, Pere ............................................ 77727342 35,33
Ventura Pagà, M. Teresa ................................... 40009040 33,45
Alberdi Burriel, Núria .......................................... 35047102 33,20
Guardiet Bergalló, M. Antònia ........................... 77083011 32,74
Armejach Carreras, Rita .................................... 38037443 32,33
Tico Angerri, Teresa ........................................... 78065779 32,16
Sauret Hernández, Miquel ................................. 78065664 31,90
Gomez Bruguera, Josepa ................................. 38037070 31,65
Pallí Aguilera, Alonso ......................................... 46318339 31,45
Castellsaguer Guanyabens, Joaquim ............... 38760749 31,30
Dantí Vilalta, Fina ............................................... 37352190 30,88
Lladó Subiña, Concepció .................................. 77074472 30,83
Llinas Carmona, Concepció .............................. 46205960 30,75
Sanahuja Torres, Dolors .................................... 39647013 30,55
Sanagustín Viu, Pilar .......................................... 77088398 30,45
Vallmajó Riera, Llorenç ...................................... 40253603 30,32
Bofill Malagarriga, Eugenia ................................ 37663171 30,30
Marías Benito, Isidre .......................................... 78062268 30,16
De la Fuente Cullell, Pere .................................. 37621410 30,15
Ulloa Hernández, Cristina .................................. 39658669 30,08
Tur Salais, Francesc Xavier ............................... 73373752 30,07
Masip Treig, Ramon Santiago ........................... 39656850 30,06
Boluña Tomàs, Imma ......................................... 40921955 30,05
Capsada Blanch, Ramon ................................... 39025351 29,90
Huguet Biosca, Josepa ..................................... 37251858 29,75
Figueras Casanovas, Neus ................................ 37357894 29,67
Cucurella Fernandez, Santiago ......................... 37262945 29,60
Valls Giralt, Glòria ............................................... 39037034 29,39
Boqué Torremorell, M. Carme ........................... 78068158 29,37
Tejero Gonzalez, Felix ........................................ 16786101 29,35
Martí Comes, Ramon ......................................... 40900895 29,26
Trabal Piqueras, Montserrat .............................. 39030586 29,25
Carreras de Cabrera, Jordi ............................... 40279314 29,17
Gonzalez Yuste, Jose Luis ................................ 46590600 28,87
Moya de León, Josep Lluís ............................... 46109606 28,83
Albaladejo Marcet, Eulàlia ................................. 37247623 28,75
Amatller Balada, Rosa Maria ............................. 46205879 28,70
Gassol Noguera, Ambrosio ............................... 28446324 28,68
Gete-Alonso Calera, Juan Carlos ..................... 37657040 28,65
Erra Gallach, Miquel ........................................... 77274251 28,53
Rom Sedó, Mireia .............................................. 77831555 28,52
Quer Domingo, Marta ........................................ 39134616 28,48

Modalitat B1 (de l’1.9.1999 al 31.1.2000)
Escobar Ruiz, Ma. Concepción ........................ 36480358 23,57
Nolla Casals, Anna M. ....................................... 37737708 21,17
Garnatje Roca, M. Teresa .................................. 40602081 20,17
Garcia Ferrer, Ferran Vicent .............................. 19998854 19,30

Cognoms i nom DNI Punts
Modalitat B2 (de l’1.2.2000 al 30.6.2000)
Fernández Pou, Maria ....................................... 40310950 27,54
Carazo Torres, Nuria .......................................... 39659078 24,20

Modalitat B3 (tot el curs escolar 1999-2000, dedicació compartida)
Torrents Gallés, M. Núria ................................... 46321597 30,10
Alonso Bonals, Maria ......................................... 93133298 29,21
Gassiot Matas, Xavier ........................................ 37247950 27,28
Castanys Jarque, Montserrat ............................ 36943157 26,10
València Lucas, Carme ...................................... 38485570 25,73
Carbonell Paris, Francesc ................................. 40795189 25,46
Martínez Villagrasa, Susanna ............................ 39169515 19,87

ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades

P=punts; M=motiu (A=no haver estat preseleccionat segons l’apartat 5.1 de la
convocatòria; B=no complir els requisits de l’apartat 6.1 de la convocatòria).

Cognoms i nom DNI P/M
Lloc de treball: inspecció.

Modalitat A
Escue Olive, Joan S. ......................................... 39305336 B
Espinos Espinos, Joan-Lluís ............................. 39122605 32,60
Tatché Casals, Eulàlia ........................................ 39013540 33,55

Modalitat B2
Salvado Muntane, Jordi ..................................... 39820591 B

Lloc de treball: docent.

Modalitat A
Adsuar Marsiñach, Immaculada ........................ 40884431 26,48
Alcalde Sastre, Isabel ........................................ 77279515 B
Alegre Roig, Cesàreo-Alberto ............................ 78067562 25,73
Alegret Pàmpols, Magda ................................... 43400833 25,20
Alonso Gasa, Marisa .......................................... 37266543 A
Alsina Buti, Teresa ............................................. 77254183 A
Andreu Carnicer, Olga ....................................... 43391283 A
Aranda Mínguez, Rosario .................................. 22274782 A
Arasa Roca, M. Cinta ........................................ 40916155 B
Arbos Arque, Pau .............................................. 40875100 A
Ardanuy López, Jordi ......................................... 35039568 B
Areny Cirilo, M. Dolors ...................................... 36385346 26,41
Arnal Agustín, José ............................................ 18393935 A
Azcón Canalda, Lourdes ................................... 46337384 A
Badal Josa, Jordi ............................................... 37733654 26,15
Bailón Bonachera, Encarnación ........................ 36544311 A
Baltanàs Ramírez, José ..................................... 33199698 A
Bello Polo, Maria Jose ....................................... 17708595 B
Bernaus Queralt, Mercè .................................... 40802879 A
Bigas Mayans, Elena ......................................... 77726984 B
Borràs Pou, Montserrat ..................................... 46215140 25,77
Borras Rovira, Nuria .......................................... 77293841 B
Bosch Ayza, Andreu .......................................... 77094943 B
Bosch Lloret, Àngel ........................................... 40287328 A
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Cognoms i nom DNI Punts
Buj Alfara, Àngela .............................................. 78578274 26,40
Calveras Barniol, M.Teresa ................................ 39297680 A
Calzada Olivella, Maria ...................................... 33863271 24,50
Camps Cervera, Montserrat .............................. 37242325 B
Camps Miró, Clara ............................................. 37250710 25,45
Carles Herrero, M. Ines ..................................... 38551438 A
Casas Gomez, Ester .......................................... 38499871 A
Casserras Gasol, Antoni .................................... 39332661 B
Cauhe Raspall, Concepcio ................................ 37635461 A
Cemeli Sala, Ramon .......................................... 36458273 24,28
Cerdà Gerebés, Jordi ........................................ 37714383 23,15
Demidoff de Joltkevitch, Natalia ....................... 37640807 27,85
Domingo Belando, Ambròs ............................... 39680928 21,92
Espinosa Ferrero, Olga ...................................... 40967414 22,70
Estrada Aguilar, Joan ......................................... 39154299 25,50
Estrada Luttikhuizen, Pablo Erik ....................... 36972220 B
Farjas Bonet, Anna ............................................ 46672395 B
Feliu Jornet, Victor ............................................. 39831511 22,45
Fernandez Daroca, J. Ignasi ............................. 39868229 B
Fernández Medrano, Hortensia ......................... 37237573 B
Ferran Salvadó, M. Misericòrida ....................... 38429882 B
Ferrer Castillo, Carme ........................................ 36564692 24,26
Flores Sanchez, M.Angeles ............................... 18419828 28,38
Folguera Ferrer, Joan ......................................... 40877720 23,73
Font Obiols, Carles ............................................ 38046011 A
Fresno García, Xavier ......................................... 40971592 A
Frias Aviles, José Maria ..................................... 37313646 B
Gallinat Serano, Núria ........................................ 36937247 B
Garcia Balda, Josep Maria ................................ 40521732 27,56
Garcia Morano, Pablo ........................................ 46132753 A
Gaya Catasus, Jaume ....................................... 35069021 A
Geli Rissech, Àngela .......................................... 40228403 25,31
Giralt Rué, Marta ................................................ 46109261 23,32
Gómez Ortiz, Pilar .............................................. 46209116 22,24
Gracia Osuna, Joan ........................................... 39652389 25,42
Grané Mas, Josefina .......................................... 39127835 B
Grau Gassó, M. Rosa ........................................ 17842442 28,40
Güell Sanmartin, Concepció .............................. 37360443 27,45
Guijarro Asensio, Rosa Maria ............................ 37270901 A
Guillen Diez, Immaculada .................................. 36557787 28,34
Hernandez Barber, M.Soledat ........................... 36900032 26,49
Huertas Sanchez, Maria Antonia ...................... 38429755 B
Jimenez Serrato, Raquel ................................... 37667069 A
Lascorz Arcas, Francesc Andreu ...................... 18013679 A
Lázaro Quílez, Lluís ............................................ 39668634 A
Llach Vila, Dolors ............................................... 77908376 24,92
Lledó Cunill, Eulàlia ............................................ 46312642 28,38
López Coronado, Valentina ............................... 28448250 A
Lopez Juderias, Maria Angeles ......................... 18413694 19,05
López Ruiz, Juan José ...................................... 39153740 26,33
Lorda Paz, Wiliman ............................................ 52153386 A
Lozano Matute, M.Angels Felisa ....................... 16510740 21,60
Lozano Roig, Julian ........................................... 39659321 27,19
Mackay, John ..................................................... X0188848 B
Madre Solanes, Carme ...................................... 40825412 A
Maragall Mira, Pere ............................................ 37720506 27,55
Marín Casas, Alba .............................................. 43708560 18,92
Martinez Hidalgo, Ma. José .............................. 13878365 A
Martorell Coca, Josep Ma. ................................ 39676799 A
Matamoros Sanz, Vicente ................................. 73371071 A
Montero Garcia, Imma ....................................... 36973718 24,83
Mora Castella, Josep ......................................... 78065288 A
Muelas Muñoz, Mercedes ................................. 37794207 B
Narvaez Ferri, Manuela ...................................... 37318048 26,85
Negrillo Falcó, Carme ........................................ 43700338 26,95
Nolla Sans, Ramon ............................................ 39645638 27,88
Núñez Esteban, M. Del Carmen ....................... 38475153 28,00
Núñez Mosteo, Francesc ................................... 38791244 B
Oliva Barceló, M. Pilar ....................................... 37326677 B
Oñate Guerrero, Josep ...................................... 38992705 A
Ortiz Garre, M. Angels ....................................... 35103261 22,80
Palmero Vega, Jose Luis ................................... 10179255 A
Pantaleon Gamisans, Montserrat ...................... 38496146 B
Para Vazquez, Miquel Angel .............................. 33911860 B

Cognoms i nom DNI Punts
Pascual Ortiz, Lluís ............................................ 38047783 B
Peinado Caño, Lluís ........................................... 40878709 A
Pellicer Raso, Genoveva .................................... 17685089 A
Penelas Guerrero, M. Lluïsa .............................. 38363800 A
Pérez Areal, Olga ............................................... 35027598 A
Pérez Edo, M. Àngeles ...................................... 43401088 A
Peroy Ribes, Cristina ......................................... 40886086 A
Pi Gonzalez, Xavier ............................................ 38506178 A
Pica Fernández, José M. ................................... 31582080 B
Piqué Arnó, Josep Lluís .................................... 40851869 B
Pique Busquet, Anna ......................................... 41093687 A
Pla Bacin, Laura ................................................. 46104293 B
Puig Gordi, Maria ............................................... 39147332 B
Rabadà Molina, Isidre ........................................ 46014886 27,55
Rabassa del Campo, Montserrat ...................... 38054460 27,32
Rafart Corominas, Susanna .............................. 40602641 A
Rivero Gilardi, Ma. Angels ................................. 37708327 A
Rodriguez Montoya, Felisa ................................ 38551005 A
Rodriguez Sánchez, M. Asunción ..................... 38075426 A
Roig Antó, Albert ............................................... 40915198 24,13
Ruiz Vegas, Francisco Javier ............................ 38434294 B
Saguer Ricart, Josep ......................................... 40423163 B
Salvatella Armengol, Pere .................................. 40318417 28,10
Samper Martinez, Josep Lluis ........................... 22875602 27,67
Sánchez Cano, Manuel ..................................... 40263819 A
Sánchez Pedraza, Jorge ................................... 46590517 B
Sanz Palau, Judith ............................................. 77229502 24,86
Sanz Polo, M. Mercè ......................................... 36968606 A
Sarbach Ferriol, Alejandro ................................. 36981708 24,14
Segura Lores, Maria José ................................. 27504451 21,85
Segura Soler, Eulàlia .......................................... 39154610 28,25
Serrallonga Gasch, Jaume ................................ 35071754 A
Serras Vila, Inés ................................................. 40291083 B
Sitjà Rabert, Nativitat ......................................... 77902062 A
Solà Parera, M. Teresa ...................................... 46312092 21,84
Sole Boronat, Gemma ....................................... 39688419 A
Solé Ferrater, Mercè .......................................... 39825422 28,00
Solsona Bertran, Eulàlia .................................... 37304236 A
Soto Astiz, Pedro Maria .................................... 17175044 A
Toledano Ayuso, Rosa ....................................... 10767527 23,02
Torne Teixido, Ramon ........................................ 40882140 A
Valldepérez Castillo, M. Soledat ....................... 40917667 B
Valldepérez Coma, M. Carme ........................... 40918309 B
Vallès Villanueva, Joan Ramon ......................... 39032916 B
Vallmitjana Rico, Montserrat .............................. 46301269 A
Verges Clemente, M. Rosa ............................... 77064823 28,01
Vila Muniente, Maria .......................................... 46002137 A
Vilaró Camps, Josep ......................................... 38486061 B
Vives Fortuny, M. José ...................................... 39644590 A

Modalitat B1
Calderon Calderon, Manuel ............................... 46329881 A
Giró Paris, Jordi ................................................. 37739611 A
Rochina Balsells, Núria ...................................... 38067425 A
Soler Alomà, M. Encarnació .............................. 38769250 A

Modalitat B2
Bruix Riera, Pere ................................................ 38037343 A
Escuder Fernández, José .................................. 37272833 A
González Prieto, Evaristo G. ............................. 10180946 A
Gurrera Lluch, Montserrat ................................. 38779750 A
Martínez Volpatti, Carles F. ................................ 43530894 A
Peinado Caño, Lluís ........................................... 40878709 A
Poblet Romeu, Marcel Joan .............................. 38554380 A
Vallès Cerdà, Roser ........................................... 37666109 A

Modalitat B3
Cardenas Ballestero, Juan José ....................... 39144924 A
Castellví Soriano, Olga ...................................... 39839199 A
Fumadó Abad, M. Àngels .................................. 38434870 A
Goñi Morales, Jordi ........................................... 38485791 A
Herrera Herrera, Justo ....................................... 26406724 A
Lopez Coronado, Valentina ............................... 28448250 A
Matas Bellés, Bàrbara ....................................... 41382331 A
Ocon Burgos, Francisca .................................... 38427460 A
Rivera Sentís, F. Xavier ...................................... 40861162 A
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ANNEX 3

Llista d’exclosos de la convocatòria

M=motiu (1=no complir els requisits de l’apartat 2.a de la convocatòria;
2=sol·licitud presentada fora de termini).

Cognoms i nom DNI M
Alvarado Esteve, Helena .................................... 40821598 2
Blanco Iglesias, M. Elena .................................. 40974011 1
Bordons Closa, Remei ....................................... 40966523 2
Borges Saiz, Federico ....................................... 20780803 1
Cardenal Lubiano, José Manuel ....................... 12216883 2
De la Fuente Castelló, Isabel ............................ 43680066 2

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, 1 de setembre de 1999

P.D. (Resolució de 19.11.1996, DOGC de
9.12.1996)

Maria dels Àngels Gonzàlez i Estremad
Directora general d’Ordenació Educativa

ANNEX

Educació primària. Cicle inicial

Llibres de text
Llengua 1 (volums 1, 2, 3). Projecte Ba-

obab, Llengua catalana i literatura. O. Adro-
her, D. Beltran i M. L. Cerdan. Editorial Tei-
de.

Lengua castellana 1 y 2. Projecte Proel
2000. Llengua castellana i literatura. Nieves
Mínguez, Concha Romero i Enrique Ferro.
Editorial Santillana.

Coneixement del medi 1 (volums 1, 2, 3).
Projecte Baobab. Coneixement del medi:
natural i coneixement del medi: social i cul-
tural. Llum Clavero, Manuel Ballesteros, Pi-
lar Navarro, Joaquim Rovira, Miquel Güell,
Montse Malagelada, Joaquim Farrés i Rosa
Marzo. Editorial Teide.

Coneixement del medi social i cultural.
Creències i tradicions 1 i 2. Projecte Bao-
bab. Coneixement del medi: social i cultu-
ral. Montse Macías, Macià Pedrosa i Núria
Torras. Editorial Teide.

Matejoc. Matemàtiques 1. Matemàtiques.
M. A. Canals, A. Alsina. Editorial Onda.

Matemàtiques 1 (volums 1, 2, 3). Projec-
te Baobab. Matemàtiques. Lluís Segarra.
Editorial Teide.

Matemàtiques 2 (volums 1, 2, 3). Projec-
te Baobab. Matemàtiques. Lluís Segarra.
Editorial Teide.

Música 1. Projecte Baobab. Educació ar-
tística: música. P. Godall, J. Oriols, T. Mala-
garriga, J. Miranda. A. Valls, T. Feliu. Edito-
rial Teide.

Material curricular
Lectures 2. Projecte Baobab. Llengua ca-

talana i literatura. O. Adroher, D. Beltran, M.
L. Cerdan. Editorial Teide.

Cognoms i nom DNI M
Juliana Ricart, Montserrat ................................. 46524484 2
Pascual Ferris, Vicent Lluís ............................... 40012553 2
Rodet Iraola, Ana ............................................... 14938357 2
Rodríguez Flores, Raul ...................................... 25150374 2

(99.243.023)

EDICTE de 19 d’agost de 1999, pel qual
es notifica la proposta de Resolució en l’ex-
pedient disciplinari incoat a una funcionària
docent.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la proposta de Resolució en
l’expedient disciplinari incoat per Resolució
de data 7 de setembre de 1998 del secretari
general del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, a la funcionària
docent senyora Magdalena Romero López,
DNI núm. 24131809, al darrer domicili co-
negut, carrer Font Honrada núm. 6, 3r 1a,
de Barcelona, es notifica a la persona inte-
ressada que, en aplicació del que disposa
l’article 59.4 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, la proposta de Resolució
està a la seva disposició a les oficines de la
Inspecció de Serveis del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta núm. 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
de despatx, i que dins el termini de 5 dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC podrà
al·legar i presentar la documentació i justifi-
cants que estimi pertinents.

Barcelona, 19 d’agost de 1999

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(99.249.056)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999,
d’homologació de llibres de text i materials
curriculars per a l’alumnat dels centres do-
cents públics i privats d’ensenyament no
universitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer
(DOGC núm. 1722, de 17.3.1993), que
regula el procediment i règim d’homologa-
ció de llibres de text i altres materials cur-
riculars, estableix que els llibres de text
editats per al desenvolupament del currícu-
lum destinats a ser utilitzats per l’alumnat
dels centres docents públics i privats d’en-
senyament no universitari de Catalunya hau-

ran de ser homologats pel Departament
d’Ensenyament i que els altres materials cur-
riculars destinats al mateix alumnat podran
ser prèviament homologats pel Departament
d’Ensenyament. En ambdós casos, l’homo-
logació es realitzarà d’acord amb el proce-
diment que preveu el Decret esmentat.

La disposició transitòria del Decret esmen-
tat estableix que mentre siguin vigents els
plans d’estudi per als nivells del batxillerat
unificat polivalent, i la formació professional
regulats per la Llei 14/1970, de 4 d’agost,
general d’educació i finançament de la re-
forma educativa, la supervisió de llibres de
text i materials didàctics per a aquests ni-
vells s’ajustarà al procediment que s’indica
al Decret, i quant als continguts s’ajustarà
als plans d’estudi que fixen els ensenya-
ments corresponents.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homologa-
ció de llibres de text i de materials curricu-
lars, i havent-se’n constatat l’adequació als
currículums establerts pel Govern de la
Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Homologar els llibres de text i els materi-
als curriculars que figuren a l’annex d’aques-
ta Resolució, destinats a l’alumnat dels cen-
tres docents públics i privats d’ensenyament
no universitari de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs contenci-
ós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des 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 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 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-
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Núm. 783

Música 1. Projecte Baobab. Disc compac-
te. Educació artística: música. P. Godall, J.
Oriols, T. Malagarriga, J. Miranda. A. Valls,
T. Feliu. Editorial Teide.

Educació primària. Cicle mitjà

Llibres de text
Lengua castellana 3 y 4. Projecte Proel

2000. Llengua castellana i literatura. Leonor
Romo i Pedro López. Editorial Santillana.

Coneixement del medi natural 3. Projecte
Mar Blau. Coneixement del medi: natural.
J. M. Cerezo, E. Sánchez, J. Abad i J. A.
Vidal. Editorial Grup Promotor Santillana.

Coneixement del medi natural 4. Projecte
Mar Blau. Coneixement del medi: natural.
C. Zarzuelo, E. Sánchez, J. Abad i J. A.
Vidal. Editorial Grup Promotor Santillana.

Coneixement del medi social i cultural 3.
Projecte Mar Blau. Coneixement del medi:
social i cultural. J. Abad, J. Mateu, J. A.
Vidal, J. Dolcet i F. Hernando. Editorial Grup
Promotor Santillana.

Coneixement del medi social i cultural 4.
Projecte Mar Blau. Coneixement del medi:
social i cultural. T. Grence, J. Abad, F. Her-
nando, J. Mateu i J. A. Vidal. Editorial Grup
Promotor Santillana.

Educació primària. Cicle superior

Llibres de text
Lengua castellana 5 y 6. Projecte Proel

2000. Llengua castellana i literatura. Concha
Romero, Sagrario Luna, Estrella Nicolàs i
Leonor Romo. Editorial Santillana.

Coneixement del medi natural 5. Projecte
Mar Blau. Coneixement del medi: natural.
G. Gold, J.M. Cerezo i C. Zarzuelo. Editorial
Grup Promotor Santillana.

Coneixement del medi natural 6. Projecte
Mar Blau. Coneixement del medi: natural.
J. M. Cerezo, C. Zarzuelo i D. Sánchez.
Editorial Grup Promotor Santillana.

Coneixement del medi social i cultural 5.
Projecte Mar Blau. Coneixement del medi:
social i cultural. J. Mateu, J. Soler, J. A.
Vidal. Editorial Grup Promotor Santillana.

Coneixement del medi social i cultural 6.
Projecte Mar Blau. Coneixement del medi:
social i cultural. C. Zarzuelo, E. Juan, J. J.
Juste, F. Hernando, M. Ballester i T. Grence.
Editorial Grup Promotor Santillana.

Música 5. Educació artística: música.
Mercè Cano i Oriol Comelles. Editorial Mc-
Graw-Hill.

Material curricular
Música 5. Quadern. Educació artística:

música. Mercè Cano i Oriol Comelles. Edi-
torial McGraw-Hill.

Educació secundaria obligatòria

Llibres de text
Indústries, empreses i sistemes. Tecno-

logia. Crèdit comú 8. 2n cicle. Joan Joseph
i M. A. Freixenet. Editorial MCGraw-Hill.

Geografia física de Catalunya. Ciències
socials. Crèdit variable. 1r i 2n cicle. Josep
M. Panareda i Ramon Rial. Editorial Eumo.

L’habitatge. Tecnologia. Crèdit comú 4. 1r
cicle. A. Anguera, D. Atzet, I. Segon i F. Vidal.
Editorial Castellnou.

L’entorn tecnològic. Tecnologia. Crèdit 1.
1r cicle. E. Gabardino, R. Martínez, E. No-
gueira. Editorial Teide.

Treballar amb materials. Tecnologia. Crè-
dit 2. 1r cicle. E. Gabardino, R. Martínez, E.
Nogueira, S. Resa. Editorial Teide

La tecnologia a través del temps. Tec-
nologia. Crèdit 3. 1r cicle. E. Gabardino,
R. Martínez, E. Nogueira, S. Resa. Editori-
al Teide.

Oficina tècnica. Tecnologia. Crèdit 4. 1r
cicle. A. Bladé, E. Gabardino, R. Martínez,
E. Nogueira, S. Resa. Editorial Teide.

L’habitatge. Tecnologia. Crèdit 5. 2n ci-
cle. S. Resa. Editorial Teide.

Elements de màquines. Tecnologia. Crè-
dit 6. 2n cicle. E. Gabardino. R. Martínez i
S. Resa. Editorial Teide.

Material curricular
Érase que se era... (comprensión lecto-

ra). Llengua castellana i literatura. Crèdit
variable tipificat. 1r cicle. Joan Capellà i M.
Alba Pozo. Editorial Castellnou.

L’habitatge. Quadern. Tecnologia. Crèdit
comú 4. 1r cicle. A. Anguera, D. Atzet, I.
Segon i F. Vidal. Editorial Castellnou.

L’aventura del so. Música. Crèdit varia-
ble. 2n cicle. Mercè Domeque. Editorial
Castellnou.

Batxillerat

Llibres de text
Lengua castellana y literatura. Llengua

castellana i literatura. Crèdits 3 i 4. Matèria
comuna. J. L. Vilaplana, A. Mayol i R. M.
Ferré. Editorial McGraw-Hill.

Història de la filosofia. Història de la filo-
sofia. Modalitat d’humanitats i ciències so-
cials. A. M. Baigés, A. Caballero i F. De
Castro. Editorial Castellnou.

Història. Història. Crèdits 1, 2, 3. Matè-
ria comuna. J. Prieto i J. Reula. Editorial
Brúixola.

Història. Sèrie 16-18. Història. Crèdits 1,
2, 3. Matèria comuna. J. Casassas, A.
Ghanime i C. Santacana. Editorial Grup
Promotor Santillana.

Història de Catalunya. Edat mitjana i edat
moderna. 2 crèdits. Història de Catalunya.
Matèria optativa tipificada. J. Roig i d’altres.
Editorial Vicens Vives.

Economia. Economia. Modalitat d’huma-
nitats i ciències socials. C. Farràs i A. Ro-
zas. Editorial Castellnou.

Física 2. Física. Crèdits 4, 5, 6. Modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut i tec-
nologia. M. Fornells, R. M. García, V. López,
A. Miró i E. Pérez. Editorial Brúixola.

Física 2. Física. Crèdits 4, 5, 6. Modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut i tecno-
logia. Josep M. Blanch. Editorial Barcanova.

Química 1. Química. Crèdits 1, 2, 3. Moda-
litat de ciències de la naturalesa i de la salut.
J.M. Dou i M. D. Masjuan. Editorial Casals.

Matemàtiques aplicades a les ciències so-
cials. Matemàtiques aplicades a les ciènci-
es socials. Crèdits 4, 5, 6. Modalitat d’hu-
manitats i ciències socials. A. Jané, J. M.
Guiteras i J. Besora. Editorial McGraw-Hjill.

Funcions. Matemàtiques aplicades a les
ciències socials. Crèdits 1, 2, 3. Modalitat
d’humanitats i ciències socials. F. Alvarez i
d’altres. Editorial Vicens Vives.

Material curricular
Biologia. Biologia. Crèdits 4, 5, 6. Moda-

litat de ciències naturalesa i la salut. Irene

M. Blanc, Miquel Fornells i Anna Rovira.
Editorial Brúixola.

Ensenyaments musicals

Llibres de text
Harmonia. Llenguatge musical. 2n curs.

Grau mitjà. Ireneu Segarra. Editorial Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat.

(99.243.012)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1395/99.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ade-

quació de la planta baixa de l’edifici Profes-
sor Pericot, a la ciutat de Girona, a les ne-
cessitats dels serveis educatius.

b) Termini d’execució: 2 mesos des de la
data de l’acta de comprovació de replan-
teig.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 22.301.475 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 134.034,56 euros.

—5 Garanties
Provisional: 446.030 ptes., equivalent a

2.680,69 euros.
Definitiva: 892.060 ptes., equivalent a

5.361,39 euros.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet, catego-

ria A.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és festiu, la
presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
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c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o als domicilis de les dele-
gacions territorials del Departament d’En-
senyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de pro-
posicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci:  l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 8 de setembre de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.252.005)


