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ORDRE de 31 d’agost de 1999, per la qual
es convoca concurs públic entre els cen-
tres docents públics d’educació primària per
participar en projectes d’innovació en el
camp de l’ensenyament-aprenentatge de les
llengües estrangeres.

El nou currículum educatiu permet l’avan-
çament de l’ensenyament-aprenentatge
d’una llengua estrangera i la introducció
d’una segona al cicle superior de primària,
per la qual cosa es vol potenciar la realitza-
ció de projectes d’innovació que afavorei-
xin un major contacte de l’alumne amb les
llengües estrangeres.

El govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres a
l’ensenyament de règim general per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incidirà tant en aquells as-
pectes de caràcter general vinculats amb el
desenvolupament ordinari de les classes
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Per tot això, enguany el Departament
d’Ensenyament vol convocar un concurs
públic entre els centres públics d’educació
primària de Catalunya que duen a terme
projectes per millorar la qualitat de l’ense-
nyament-aprenentatge de les llengües es-
trangeres.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 90 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
modificat per l’article 28 de la Llei 25/1998,
de 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, i de l’article 93 de l’esmentat De-
cret legislatiu 9/1994;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,
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Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic entre
els centres docents públics d’educació pri-
mària de Catalunya dependents del Depar-
tament d’Ensenyament per a la participació
en projectes d’innovació en el camp de l’en-
senyament-aprenentatge de les llengües es-
trangeres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria i que són les que
consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar un 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 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, 31 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquest concurs públic és
millorar la competència lingüística en llengües
estrangeres dels alumnes per mitjà de la par-
ticipació dels centres en alguna de les mo-
dalitats dels projectes d’innovació previstos
en aquesta convocatòria. La durada dels
projectes serà de dos cursos acadèmics i
seran seleccionats 60 centres.

—2 Poden acollir-se a aquesta convoca-
tòria els centres docents públics d’educa-
ció primària de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament que vulguin
participar en els projectes d’innovació de les
modalitats següents:

1. Introducció d’una llengua estrangera
abans del segon cicle de primària.

2. La millora de la qualitat de l’ensenya-
ment de la llengua estrangera en els cicles
mitjà i superior.

3. Introducció d’una segona llengua es-
trangera al cicle superior de primària.

—3 Els centres públics d’educació primà-
ria que es presentin a aquesta convocatòria
hauran de complir els requisits especificats

a continuació, segons la modalitat del pro-
jecte al qual s’opti:

Modalitat 1: introducció d’una llengua es-
trangera abans del segon cicle de primària.

Àmbit: centres públics que introdueixin
una llengua estrangera abans del segon cicle
de primària (educació infantil i primer cicle).

Requisits:
a) Els centres que ho sol·licitin hauran

d’haver iniciat l’experiència amb anterioritat
o durant el curs 1999-2000.

b) El projecte ha d’estar aprovat pel Con-
sell Escolar i recollit en el Projecte lingüístic.

c) Tenir professorat especialista definitiu.
d) Una dedicació horària mínima de 1 h

30 min setmanal distribuïdes en dues o més
sessions.

e) Tenir elaborat el segon nivell de con-
creció de l’àrea.

f) Haver efectuat una avaluació interna de
l’àrea de llengua amb resultats positius.

g) Assumir el compromís de continuïtat
de l’experiència per a cada grup d’alumnes
que la comenci.

Modalitat 2: la millora de la qualitat de
l’ensenyament de la llengua estrangera en
els cicles mitjà i superior.

Àmbit: centres públics amb un pla espe-
cífic d’actuació per a la millora de la qualitat
de l’ensenyament de la llengua estrangera
en els cicles mitjà i superior (per exemple:
augment de l’horari setmanal de llengua
estrangera, organització del treball en grups
reduïts, organització de tallers de llengua
estrangera, creació d’una aula de llengua
estrangera, etc.).

Requisits:
a) El projecte ha d’estar aprovat pel Con-

sell Escolar i recollit en el Projecte lingüístic.
b) Tenir professorat especialista definitiu.
c) Tenir elaborat el segon nivell de con-

creció de l’àrea.
d) Assumir el compromís de continuïtat

de l’experiència per a cada grup d’alumnes
que la comenci.

Modalitat 3: introducció d’una segona
llengua estrangera al cicle superior de pri-
mària.

Àmbit: centres públics que vulguin fer
l’oferta en el curs 2000-2001, o ja ofereixin,
una segona llengua estrangera al cicle su-
perior.

Requisits:
a) El projecte ha d’estar aprovat pel Con-

sell Escolar i recollit en el Projecte lingüístic.
b) Tenir professorat definitiu amb capa-

citació o que pugui acreditar un bon conei-
xement de la llengua.

c) Una dedicació horària mínima d’1 h
setmanal.

d) Assumir el compromís de continuïtat
de l’experiència per a cada grup d’alumnes
que la comenci i vetllar perquè pugui seguir
durant l’ESO.
—4 Les sol·licituds, subscrites pel direc-
tor/a del centre, hauran d’anar acompanya-
des de la documentació següent:

Modalitat 1
Projecte que inclogui:
a) Justificació del projecte: objectius.
b) Anàlisi sociolingüístic de l’alumnat.
c) Projecte lingüístic de centre.
d) Projecte curricular de centre.
e) Aprovació del Consell Escolar i Claus-

tre.

f) Recursos humans i materials utilitzats.
f) Organització de l’àrea: nombre d’alum-

nes, nivell, horari i agrupaments.
h) Criteris metodològics i d’avaluació.
Modalitat 2
Projecte que inclogui:
a) Aspectes organitzatius de l’àrea: nom-

bre d’alumnes, nivell, horari i agrupaments.
b) Justificació del projecte: propostes de

millora.
c) Projecte lingüístic de centre.
d) Projecte curricular de centre.
e) Aprovació del Consell Escolar i Claus-

tre.
f) Recursos humans i materials.
g) Criteris metodològics i d’avaluació.
Modalitat 3
Projecte que inclogui:
a) Justificació del projecte: objectius.
b) Projecte lingüístic de centre.
c) Aprovació del Consell Escolar i Claus-

tre.
d) Recursos humans i materials.
e) Organització de l’àrea: oferta a tot l’alum-

nat/oferta restringida, nivells, horari i agrupa-
ments.

f) Criteris metodològics i d’avaluació.

—5 Les sol·licituds s’adreçaran a la direc-
tora general d’Ordenació Educativa i es pre-
sentaran al Departament d’Ensenyament Via
Augusta, 202, 08021 Barcelona, ja sigui
directament o bé per qualsevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Les sol·licituds es podran presentar tam-
bé a les oficines de correus en sobre obert,
per tal que la sol·licitud sigui datada i sege-
llada pel funcionari de correus abans de ser
certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de la data
de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

—6 Els criteris prioritaris per a l’avaluació
de les sol·licituds seran els següents:

a) Grau d’adequació als aspectes estipu-
lats per a cadascuna de les modalitats.

b) Distribució equitativa per delegacions
territorials.

—7 Per tal de recolzar el desenvolupament
de l’experiència, els centres seleccionats
rebran del Departament d’Ensenyament:
sessions de formació i assessorament equi-
valent a 15 hores, dotació de material pe-
dagògic adequat i activitats adreçades als
alumnes.

—8 Es delega en la directora general d’Or-
denació Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria i l’autorització de la despesa
corresponent, a proposta d’una comissió
avaluadora formada per les persones se-
güents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un inspector/a de l’àrea de llengua.
Un inspector/a de l’àrea de llengües es-

trangeres.
Dos professors/es del Centre de Recur-

sos de Llengües Estrangeres designats per
la directora del centre, un dels quals actu-
arà de secretari/ària.

La comissió podrà demanar als centres
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la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució a la directora general d’Ordenació
Educativa en el termini de 20 dies a comp-
tar des de l’endemà de la data de finalitza-
ció del termini de presentació d’instàncies.

—9 La resolució de concessió es notifica-
rà als interessats amb indicació de si ex-
haureix o no la via administrativa, dels possi-
bles recursos i dels òrgans davant els quals
es poden interposar.

—10 La inexactitud de les dades aporta-
des o l’incompliment per part dels benefici-
aris d’alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió de la subvenció
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.

Així mateix, els beneficiaris estaran obli-
gats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

—11 La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innova-
ció educativa a l’empara de l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994).

L’acreditació d’haver desenvolupat satis-
factòriament la totalitat del projecte donarà
dret a un crèdit d’innovació (mig crèdit per
curs acadèmic) al professorat implicat. En
cas que només es pugui acreditar haver
participat en el projecte durant el primer curs
acadèmic es tindrà dret a un certificat de
formació, de conformitat amb l’article 2.a)
de l’Ordre esmentada, sempre que s’hagin
realitzat efectivament les hores de formació
establertes.

Per a l’acreditació de les activitats, com
a realització de projectes d’innovació edu-
cativa, caldrà un certificat emès per la Di-
recció General d’Ordenació Educativa.

Per obtenir aquest certificat, els centres
hauran de presentar a la direcció general
d’Ordenació Educativa, abans del mes de
juliol del segon curs del projecte la docu-
mentació següent:

L’original dels materials elaborats, si n’hi
ha, i la memòria del projecte.

La memòria ha de recollir específicament
quins canvis s’han produït en el centre com
a resultat d’haver pres part en el projecte i
com s’han reflectit en la documentació del
centre així com la valoració dels resultats
aconseguits.

La certificació del director/a del centre on
es faci constar el nom, cognoms i DNI del
professorat que ha participat efectivament a
l’experiència d’innovació, quina ha estat la
seva participació així com la seva durada.

Un informe de la Inspecció d’Ensenya-
ment amb una valoració de la incidència de
l’experiència a la pràctica educativa i, si n’hi
ha, els casos que consideri que no són
creditors de certificat.

Un informe del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres acreditatiu que s’ha
realitzat la formació corresponent i els tre-
balls han estat realitzats de manera satis-
factòria, si s’escau.

(99.225.076)

RESOLUCIÓ de 18 d’agost de 1999, per
la qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent
privat Arrels I, de Solsona.

Per Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar la renovació per 4 anys del concert
educatiu del centre docent privat Arrels I,
de Solsona, d’educació primària, per a 12
unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici, amb
audiència prèvia de l’interessat, les unitats o
grups concertats.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per Re-
solució del director general de Centres Do-
cents de 28 d’abril de 1999, en aplicació
de la normativa citada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades
al centre esmentat, motivat pel no-funcio-
nament, segons es desprèn de l’informe de
la Inspecció d’Ensenyament i de les dades
de preinscripció;

Havent-se tramitat l’expedient de forma
reglamentària, d’acord amb el que dispo-
sen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i la resta de norma-
tiva aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell d’educació primària, mo-
tivada pel no-funcionament, al centre docent
privat Arrels I, de Solsona, d’acord amb les
condicions que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies
necessàries per a la formalització de la
modificació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000
i s’inscriurà al 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, segons el que disposen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, 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 con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 18 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Solsonès.

Codi: 25004279.
Denominació: Arrels I.
Municipi: Solsona.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu: educació primària.
Concert resultant: 10 unitats.

(99.223.087)

RESOLUCIÓ de 19 d’agost de 1999, per
la qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent
privat Sant Josep, de Tàrrega.

Per Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar la renovació per 4 anys, del con-
cert educatiu del centre docent privat Sant
Josep, de Tàrrega, d’educació secundària
obligatòria, per a 12 unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici, amb
audiència prèvia de l’interessat, les unitats o
grups concertats.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per Re-
solució del director general de Centres Do-
cents de 28 d’abril de 1999, en aplicació
de la normativa citada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades
al centre esmentat, motivat per no arribar a
la ràtio mínima per mantenir el concert, se-
gons es desprèn de l’informe de la Inspec-
ció d’Ensenyament.

Havent se tramitat l’expedient de forma
reglamentària, d’acord amb el que dispo-
sen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i la resta de norma-
tiva aplicable;
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A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell d’educació secundària
obligatòria, motivada per no arribar a la
ràtio mínima per mantenir el concert al
centre docent pr ivat  Sant  Josep,  de
Tàrrega, d’acord amb les condicions que
s’hi especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, segons el que disposen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, 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 con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 19 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Urgell.
Codi: 25004486.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Tàrrega.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Concert resultant:

2 unitats de primer curs de primer cicle.
3 unitats de segon curs de primer cicle.
2 unitats de tercer curs de segon cicle.
3 unitats de quart curs de segon cicle.

(99.223.088)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Estel, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament al Vallès Occidental pel ti-
tular del centre docent privat Estel, de
Sabadell, en petició de modificació de l’au-
torització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent 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; i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la supressió i ampliació de
locals, l’ampliació de llocs escolars i d’uni-
tats de l’etapa d’educació infantil, la reduc-
ció d’unitats de l’etapa d’educació primària
i l’obertura de l’etapa d’educació secundà-
ria obligatòria del centre docent privat Es-
tel, de Sabadell, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 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 terminis 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.

—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 director general de Centres Docents
o davant el conseller d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar 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 públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sabadell, 1 de setembre de 1999

P.D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Ramon Farré i Roure
Delegat territorial al Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.

Núm. de codi: 08024406.
Denominació: Estel.
Adreça: c. Capmany, 33,  i c. Josep Renom,
63-65.
Titular: Maria Teresa Sanllehy  i Plans.
NIF: 38976416H.

Autorització de supressió de locals al c.
Josep Renom, 63-65, de Sabadell, i d’am-
pliació de locals al c. Capmany, 35-37, de
Sabadell, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.

Autorització  d’ampliació de 3 llocs esco-
lars  i de 2 unitats de parvulari de l’etapa
d’educació infantil, amb capacitat per a 50
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.

Autorització de reducció de 2 unitats de
l’etapa d’educació primària, amb capacitat
per a 50 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1998-99.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova or-
denació 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:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars. En funci-
onament d’acord amb el calendari.

(99.243.016)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 1999,
per la qual s’estableix la relació d’alumnes
que tenen dret a percebre l’ajut dins les
accions del projecte Nova Via (Youthstart)
de formació i transició a la vida activa.

D’acord amb el que disposa el punt 3 de
la Resolució de 12 de juliol de 1999, per la
qual es concedeixen ajuts als alumnes que
realitzen les accions del projecte Nova Via
(Youthstart) de formació i transició a la vida
activa organitzat pel Departament d’Ensenya-
ment durant l’any 1999,

Resolc:

Establir la relació dels alumnes que tenen
dret a percebre l’ajut i els imports que els
correspon, per haver cursat el projecte Nova
Via (Youthstart) de formació i transició a la
vida i haver realitzat pràctiques en empre-
ses durant l’any 1999, que, per un import
total de 8.773.600 ptes. i a càrrec de l’apli-
cació 06.05.482.43/1 del pressupost vigent
de la Generalitat de Catalunya, figura a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 2 de setembre de 1999

Xavier Casares
Director general de Promoció Educativa
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ANNEX

Cognoms i nom Població  Import
Akchar, Siham ......................................... Vic 43.200
Amayas Sánchez, Asunción ................... Vic 43.200
Arándiga Bellido, Carlos ......................... Prat de Llobregat, el 43.200
Armengol Serra, Jordi ............................ Riells i Viabrea 28.000
Arnedo Fernandez, Daniel ...................... Badalona 45.600
Aznar Martínez, Javier Fco. ................... Castellbisbal 43.200
Badiola Siguenza, Albert ........................ Mataró 35.200
Ballart Garcia, Noemi ............................. Barcelona 48.000
Ballart Garcia, Rebeca ........................... Barcelona 48.000
Baruta Delgado-Torronteras, Sergi ........ Corbera de Llobregat 36.000
Bascon García, Melania ......................... Badalona 48.000
Basi Martínez, Carles .............................. Gualba 43.200
Batalla Cabanes, Miriam ........................ Amposta 43.200
Bazín Montes, Ana Maria ....................... Calafell 35.200
Benítez Martín, Jesús ............................. Palau de Plegamans 46400
Bensetahir Serrouch, Karima ................. Mataró 36.000
Bigas Bassart, Albert .............................. Malgrat de Mar 35.200
Bouchankouk El Masmoudi, Saida ........ Vic 36.800
Buixeda Sala, M. Teresa ......................... Camprodon 38.400
Bujaldón Molina, Ana Maria ................... Sant Andreu de la Barca 43.200
Cabré Jiménez, Ferran ........................... Barcelona 34.400
Cabrera García, Maria Carmen .............. Barcelona 42.400
Calleja Calvet, M. Asunción ................... Calafell 35.200
Camacho Albala, Laura .......................... Sant Andreu de la Barca 48.000
Campillo Barroso, Francisca .................. Barcelona 45.600
Campos Caro, Carles ............................. Vic 35.200
Campos Gómez, Eduard ........................ Palau de Plegamans 46.400
Canicio Lopez, Victor ............................. Sant Carles de la Ràpita 43.200
Canillas Mendoza, Mireia ....................... Barcelona 45.600
Carabonela Gomis, Marc ....................... Deltebre 43.200
Caravantes Carretero, Ruben ................ Barcelona 47.200
Carrasco Velasco, Silvia ......................... Calafell 32.000
Carrillo Dorado, Jordi ............................. Vilafranca del Penedès 43.200
Castilla Gómez, Yolanda ........................ Barcelona 47.200
Castillo Castells, Raquel ......................... Sant Celoni 19.200
Castro Medina, Jordi .............................. Sant Celoni 43.200
Chacón Gibert, Esteban ......................... Vilanova i la Geltrú 43.200
Chirinos Li, Carla Yanina ........................ Badalona 45.600
Contreras Roda, Ana Belén ................... Amposta 43.200
Córcoles García, Daniel .......................... Vilafranca del Penedès 43.200
Cortés Carpintero, Iván .......................... Viladecans 23.200
Costa Fajin, Montse ................................ Sant Celoni 43.200
Davis Camara, Siana .............................. Santa Maria

de Palautordera 43.200
De Santa Maria Mancebo, Nemesio ........ Prat de Llobregat, el 43.200
Del Salto Garrido, Cristina ..................... Badalona 19.200
Díaz Manzanera, Mario ........................... Palau de Plegamans 48.000
Diaz Romo, Anabel ................................. Sant Celoni 27.200
Doménech Tena, Jordi ............................ Amposta 21.600
Donaire Hernández, Jordi ...................... Mataró 35.200
Edo Ramos, Daniel ................................. Sant Boi de Llobregat 43.200
Espinosa Oporto, David ......................... Mataró 35.200
Espriu Navas, Gala ................................. Calafell 35.200
Expósito Budia, Ana ............................... Sant Boi de Llobregat 48.000
Felipe Rodríguez, Marta ......................... Sant Celoni 27.200
Fernández Belén, Francisca ................... Sant Boi de Llobregat 48.000
Fernández Bermúdez, Jonatan .............. Vallirana 31.200
Fernández Grence, Raúl ......................... Palau de Plegamans 48.000
Fernández Gutierrez, Yolanda ................ Montmeló 8.000
Fernández Martín, Juan Jose ................ Badalona 48.000
Fernández Parra, Jose Miguel ............... Sant Boi de Llobregat 22.400
Fernández Portillo, Antonia Rebeca ........ Prat de Llobregat, el 43.200
Fernández Romero, Cristian .................. Barcelona 48.000
Ferré Carres, Manuel .............................. Barcelona  27.200
Ferré Estopiñà, Xavi ................................ Amposta  43.200
Fofana, Mariam ....................................... Olot  43.200
Frías Gallegos, Ginesa Maria ................. Prat de Llobregat, el 41.600
Fusté Canellas, Octavi ............................ Viladecans  43.200
Galán Galán, Jose Antonio .................... Mataró  44.000
Gallego Hernández, Yessica .................. Montornès del Vallès  14.400
Galobardes Sala, Xavier ......................... Santa Maria

de Palautordera 30.400

Cognoms i nom Població  Import
Gambero Arenas, Ma. Carmen .............. Prat de Llobregat, el  43.200
García Flores, Vanesa ............................. Calafell  35.200
García Hernández, José Antonio ........... Sant Boi de Llobregat  22.400
García Lanau, Sergi Àngel ..................... Sant Esteve

de Palautordera 43.200
García Masanet, Margarita ..................... Badalona 43.200
García Masero, Carles ............................ Sant Celoni 43.200
García Morales, Esteban ........................ Badalona 48.000
Gispert Rodríguez, Carles ...................... Vilanova i la Geltrú 43.200
Gómez Pauls, Judit ................................ Lleida 9600
González Cabezas, Josep ...................... Sant Sadurní d’Anoia  43.200
Manel González Viñolas, David .............. Porqueres  46.400
Granados Linares, Ruben ...................... Viladecans  43.200
Granados Sanchez, Edgar ..................... Vilanova i la Geltrú  46.400
Guerrero Mora, Javier ............................. Vilanova i la Geltrú 35.200
Gutiérrez Coll, Angel ............................... Olot  43.200
Hernández Barrientos, Marta ................. Prat de Llobregat, el 43.200
Hernández Cenzual, Cristina .................. Mataró  35.200
Hernández Gutierrez, Bárbara ............... Barcelona  45.600
Hernández Moral, Guillermo .................. Esplugues de Llobregat 39.200
Herrero Badenas, Roberto ..................... Prat de Llobregat, el 43.200
Hmimed Hmaimid, Lahoucine ................ Barcelona 28.800
Hurtado Diaz, Sonia ............................... Sant Celoni 30.400
Ibiza Folgado, Josep .............................. Corbera de Llobregat 43.200
Iglesias Aguilar, Francisco M. ................ Sant Celoni 36.800
Iniesta Ruiz, Margarita ............................ Badalona 45.600
Jiménez Ferré, David .............................. Vilafranca del Penedès 43.200
Jiménez Guisado, Alfredo ...................... Vilanova i la Geltrú  43.200
Laguna Esparance, David ...................... Viladecans 23.200
Lebrón Almirall, Rosa Maria ................... Calafell 35.200
Llansó Casals, Oscar .............................. Prat de Llobregat, el 25.600
Llordes Roca, Eloi ................................... Santa Margarida

i els Monjos 43.200
Lobo Batista, Alejandro .......................... Cornellà de Llobregat 24.000
López Álvarez, Alex ................................ Palau de Plegamans 46.400
López Castillo, Francisco ....................... Barcelona 27.200
López Manchón, David ........................... Vilanova i la Geltrú 43.200
López Martínez, Maria Teresa ................ Mataró 35.200
López Solis, Veronica ............................. Sant Boi de Llobregat 31.200
Luque Ruíz, Encarna .............................. Sant Andreu de la Barca 43.200
Manent Soria, Ramón ............................. Palau de Plegamans 46.400
Marín Coín, Javier ................................... Sant Boi de Llobregat 27.200
Marin García, Ana Belen ........................ Sant Boi de Llobregat 43.200
Maroto Valencia, Jordi ............................ Palau de Plegamans 46.400
Márquez Díaz, José Antonio .................. Prat de Llobregat, el 25.600
Márquez Romo, Dolores ......................... Sant Celoni 43.200
Martí Golas, Hector ................................ Prat de Llobregat, el 43.200
Martín Carrasco, Manuel ........................ Prat de Llobregat, el 33.600
Martín Díez, Esteban .............................. Palau de Plegamans 48.000
Martín Rodríguez, Marta ......................... Prat de Llobregat, el 43.200
Martínez Pintado, Luis ............................ Molins de Rei 16.800
Martínez Pons, Meritxell ......................... Calafell 35.200
Mateu Delgado, Karen ............................ Calafell 35.200
Mchichou, Mostafa ................................. Premià de Mar 35.200
Medrano Salguero, Josep Manel ........... Santa Margarida

i els Monjos 43.200
Melenciano De los Santos, Argelis ........ Barcelona 19.200
Méndez Badosa, Eva .............................. Olot 43.200
Méndez Castro, Cristian ......................... Olivella 43.200
Méndez Romo, Vanessa ......................... Sant Celoni 43.200
Mercader Rubio, Robert ......................... Sant Celoni 43.200
Miquel Pera, Marta ................................. Santa Maria

de Palautordera 43.200
Molina Campuzano, Gerard ................... Sant Celoni 30.400
Monfort Izquierdo, Sandra ..................... Alcanar 43.200
Monge Vicente, Raúl .............................. Palau de Plegamans 48.000
Montane Rosell, Enric ............................ Prat de Llobregat, el 43.200
Monteagud Peinado, Aitor ..................... Corbera de Llobregat 43.200
Montejo Vidal, Domènec ........................ Olot 43.200
Morcillo Carbajo, Noelia ......................... Badalona 43.200
Morcillo Carbajo, Patricia ....................... Badalona 48.000
Morón Dominguez, Rocio ....................... Sant Celoni 34.400
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Cognoms i nom Població  Import
Moruno Centeno, Vanessa ..................... Sant Boi de Llobregat 48.000
Mosquera Mallen, Omar ......................... Corbera de Llobregat 43.200
Muñoz López, Laura ............................... Badalona 47.200
Noguera Calderón, Raquel ..................... Prat de Llobregat, el 36.000
Noriega Marquina, Carlos ...................... Vilanova i la Geltrú 43.200
Olivella Heras, Marc ................................ Sant Marti Sarroca 43.200
Ortíz Bujella, Jessica .............................. Sant Boi de Llobregat 48.000
Ortíz Campos, Óscar .............................. Vilanova i la Geltrú 43.200
Ortíz López, Chirstian ............................. Santa Maria

de Palautordera 43.200
Otero Ibañez, Carles ............................... Premià de Mar 35.200
Pacheco Rodriguez, Alberto .................. Sant Boi de Llobregat 43.200
Pago Morraja, Noelia .............................. Amposta 43.200
Palma Jiménez, Pedro Alberto .............. Prat de Llobregat, el 35.200
Palma Sanchez, Jeremias ...................... Molins de Rei 43.200
Parareda Guerrero, Miquel ..................... Vic 43.200
Pastor Rodriguez, Ruben ....................... Badalona 12.000
Peñalver Comerut, Sheila ....................... Sant Boi de Llobregat 48.000
Pérez Brau, Antonia ................................ Mataró 39.200
Pérez Casanova, Elisa ............................ Sant Boi de Llobregat 44.000
Pérez Ferrando, Oscar ........................... Sant Martí Sarroca 43.200
Pérez Hernández, José Miguel .............. Barcelona 31.200
Pérez Martín, Jenifer ............................... Badalona 45.600
Pérez Nieves, Yandri ............................... Sant Celoni 43.200
Pla Falco, Yuri ......................................... Mataró 35.200
Pons Agüera, Javier ............................... Sant Boi de Llobregat 43.200
Pons Sitja, M. Goretti ............................. Mataró 35.200
Porres Gilabert, David ............................ Sant Jaume d’Enveja 43.200
Pratdesaba Maurel, Arnau ..................... L’Hospitalet de Llobregat 47.200
Pulgarín Arruga, Francesc X. ................. Vilanova i la Geltrú 43.200
Quintanilla Bernabé, Eduard .................. Palau de Plegamans 48.000
Ramón Fernández, Iván ......................... Palau de Plegamans 46.400
Rentero Gil, Rebeca ............................... Badalona 48.000
Rincón Pérez, Moisés ............................. Palau de Plegamans 48.000
Rio Lopez, Jordi Del ............................... Vilafranca del Penedès 43.200
Rioja Moreno, Mercedes ........................ Prat de Llobregat, el 36.000
Rios Cruz, Lourdes ................................. Sant Boi de Llobregat 43.200
Rivero Morán, Francesc ......................... Vilafranca del Penedès 43.200
Roca Rabaneda, Marta .......................... Prat de Llobregat, el 36.000
Rodríguez Montero, Rubén .................... Badalona 45600
Rodríguez Ruiz, Desiree ......................... Sant Celoni 43.200
Román Paz, Miguel Angel ...................... Badalona 45.600
Romero Archiles, Aaron .......................... Prat de Llobregat, el 27.200
Romero Carbonell, Daniel ...................... Barcelona 28.000
Romero Garcia, Carles ........................... Vilafranca del Penedès 43.200
Rosique Reixach, Núria .......................... Molins de Rei 43.200

Cognoms i nom Població  Import
Rost Pairalo, Vanesa .............................. Olot 43.200
Rovira Grau, Josep ................................. Sant Celoni 43.200
Rudilla Martínez, Veronica ...................... Sant Boi de Llobregat 43.200
Ruíz Pérez, Ivara ..................................... Badalona 43.200
Ruíz Planella, Patricia ............................. Barcelona 47.200
Sánchez Cano, Carlos ............................ Castelldefels 35.200
Sánchez García, Esther .......................... Santa Maria

de Palautordera 12.000
Sánchez García, Juan ............................ Cornellà de Llobregat 28.800
Sánchez Martín, Ricardo ........................ Premià de Mar 35.200
Sánchez Padilla, Sandra ........................ Barcelona 47.200
Sánchez Palacios, Sherezade ................ Sant Celoni 43.200
Sánchez Parrado, Ángel ......................... Palau de Plegamans 48.000
Sánchez Rodríguez, Juan Manuel ......... Mataró 35.200
Santos Hernández, Martina ................... Barcelona 47.200
Segura Rodriguez, Miquel Angel ........... Vilafranca del Penedès 43.200
Sero Carmona, Cristian .......................... Santa Margarida

i els Monjos 43.200
Serrano Valldaura, Ferran ....................... Barcelona 26.400
Serrat Plana, Francesc ........................... Sant Joan les Fonts 43.200
Sierra Jiménez, Jose Fernando ............. Viladecans 43.200
Sierra Prats, Dionisio .............................. Campins 26.400
Simancas Cachinero, Juan .................... Molins de Rei 19.200
Slimani, Karim ......................................... Cervelló 43.200
Sorribes Gabriel, Ruben ......................... Sant Carles de la Ràpita 43.200
Suárez Perez, Soraya ............................. Badalona 45.600
Subiràs Gil, Gerard ................................. Oix 11.200
Subiràs Gil, Marc .................................... Oix 19.200
Torá López, Juan Fernando ................... Calafell 35.200
Torralba Oliva, Alberto ............................ Mataró 44.000
Torrent Risueño, Xavier ........................... Gualba 43.200
Torres Garcia, Ruben .............................. Vilanova i la Geltrú 46.400
Torta Gisbert, Sandra ............................. Amposta 43.200
Trell Garzas, Sergi ................................... Mataró 35.200
Valle Gómez, Raul del ............................ Vilafranca del Penedès 43.200
Vázquez Carlos, Jose Luis ..................... Barcelona 45.600
Vergé Montañés, Anna ........................... Amposta 43.200
Vida Álvarez, Rafael ................................ Prat de Llobregat, el 35.200
Vidal Bolet, Jesus ................................... Sant Martí Sarroca 43.200
Vidal García, Laura ................................. Sant Boi de Llobregat 31.200
Vidal Moreta, Sabina .............................. Olot 43.200
Vilamanyà Bertrán, Laia .......................... Sant Feliu de Pallerols 35.200
Villaubí Codorniu, Isabel ......................... Amposta 43.200

Total ...................................................................................... 8.773.600 ptes.

(99.245.046)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 1999,
per la qual s’aprova la modificació del con-
cert educatiu per disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent pri-
vat Casa Nostra, de Banyoles.

Per Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar la renovació per quatre anys  del
concert educatiu del centre docent privat
Casa Nostra, de Banyoles, d’educació pri-
mària, per a 11 unitats. La Resolució de 4
d’agost de 1998 (DOGC núm. 2717, de
3.9.1998), va modificar el concert per a 10
unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres do-
cents privats bé per la disminució del nom-
bre d’unitats o grups autoritzats o en fun-
cionament, bé perquè el centre no assoleix

la relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret modi-
ficat pel Decret 155/1997, de 25 de juny,
estableix la possibilitat de reduir d’ofici, amb
audiència prèvia de l’interessat, les unitats
o grups concertats.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per Re-
solució del director general de Centres Do-
cents d’11 de maig de 1999, en aplicació
de la normativa citada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades
al centre que es detalla en l’annex d’aques-
ta Resolució, motivat pel no funcionament
per al proper curs segon es desprèn de les
dades de preinscripció.

Havent-se tramitat l’expedient de forma
reglamentària, d’acord amb el que dispo-
sen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell d’educació primària, mo-
tivada pel no funcionament al centre docent
privat que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, d’acord amb les condicions que
s’hi especifiquen.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies
necessàries per a la formalització de la
modificació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000
i s’inscriu al Registre de centres docents.
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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, 7 de setembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Pla de l’Estany.
Codi: 17000299.
Denominació: Casa Nostra.
Municipi: Banyoles.
Delegació territorial: Girona.
Nivell educatiu: educació primària.
Concert resultant: 9 unitats.

(99.250.012)

RESOLUCIÓ de 19 d’agost de 1999, de
cessament de la senyora Cristina Casas i
Guillén del lloc de cap del Negociat de
Personal d’Administració i Serveis de la De-
legació Territorial del Departament d’Ense-
nyament de Barcelona II (comarques).

Atès que la senyora Cristina Casas i
Guillén fou nomenada cap del Negociat de
Personal d’Administració i Serveis per Re-
solució de 30 de maig de 1994, d’acord amb
la corresponent convocatòria pública;

Vist que la senyora Cristina Casas i Gui-
llén passa a ocupar un altre lloc de treball;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12, de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

La senyora Cristina Casas i Guillén cessa
del lloc de cap del Negociat de Personal

d’Administració i Serveis de la Delegació
Territorial del Departament d’Ensenyament
de Barcelona II (comarques), amb efectes
de 20 de juliol 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 o bé davant el
del seu domicili, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment 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 Catalu-
nya, segons el que disposen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, 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 con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 19 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.223.009)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 1999,
per la qual es declaren aptes en la fase de
pràctiques i aprovats en el procés selectiu
corresponent els aspirants nomenats funci-
onaris en pràctiques per la Resolució de 25
gener de 1999, modificada per la Resolució
de 29 d’abril de 1999.

D’acord amb el que estableix la Resolu-
ció de 23 de març de 1998 (DOGC núm.
2608, de 27.3.1998), per la qual es va obrir
convocatòria per a la realització de proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents i per a l’adquisició de noves espe-
cialitats, els aspirants han efectuat el perí-
ode de pràctiques corresponent, regulat per
la Resolució d’1 de febrer de 1999 (DOGC
núm. 2825, d’11.2.1999).

Atès que l’esmentada Resolució de 23 de
març de 1998, disposa a la base 12 que el
Departament d’Ensenyament procedirà a
publicar la llista definitiva de seleccionats en
el procés selectiu en acabar la fase de pràc-
tiques, cal fer les declaracions escaients,
tenint en compte que les comissions quali-
ficadores, constituïdes a l’empara del que
disposa la Resolució de 1 de febrer de 1999,
(DOGC núm. 2825, d’11.2.1999), han ava-
luat i qualificat la fase de pràctiques dels
aspirants que l’han efectuada durant el curs
acadèmic 1998-99.

Amb aquesta finalitat, d’acord amb la pro-
posta de la Direcció General de Recursos
Humans,

Resolc:

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procés selectiu correspo-
nent els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i dels cossos
d’ensenyaments secundaris per la Resolu-
ció de 6 de novembre de 1997 (DOGC núm.
2522, de 20.11.1997) que no van poder ser
avaluats amb la seva promoció atès que van
prestar serveis durant un període inferior a
sis mesos i que es detallen a l’annex 1
d’aquesta Resolució.

—2 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procés selectiu correspo-
nent els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i dels cossos
d’ensenyaments secundaris per la Resolu-
ció de 6 de novembre de 1997 (DOGC núm.
2522, de 20.11.1997) que l’han repetit du-
rant el curs 1998-1999 i que es detallen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—3 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procés selectiu correspo-
nent els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i dels cossos
d’ensenyaments secundaris per la Resolu-
ció de 6 de novembre de 1997 (DOGC núm.
2522, de 20.11.1997) que durant el curs
1997-1998 van estar amb ajornament de la
fase de pràctiques i que es detallen a l’an-
nex 3 d’aquesta Resolució.

—4 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procés selectiu correspo-
nent els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i dels cossos
d’ensenyaments secundaris per la Resolu-
ció de 25 de gener de 1999 (DOGC núm.
2821, de 5.2.1999), modificada per Reso-
lució de 29  d’abril de 1999 (DOGC núm.
2890, de 17.5.1999), llevat dels casos que
s’esmenten als punts següents.

—5 Atès que els aspirants que es deta-
llen a l’annex 4 d’aquesta Resolució han
prestat serveis durant un període inferior a
sis mesos, establert en la base 14 de la
Resolució d’1 de febrer de 1999, de regu-
lació de la fase de pràctiques, per causes
just i f icades, no han estat avaluats en
aquest curs 1998-1999 i en conseqüència
hauran de repetir la fase de pràctiques i ser
avaluats durant el curs 1999-2000.

—6 S’autoritza a la senyora Elisenda
Masgrau Peya, amb núm. de DNI 40317391,
la pròrroga de l’ajornament de la fase de
pràctiques, per raons degudament justifica-
des, durant el curs 1999-2000.

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 con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
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tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin oportú per a la defensa dels seus in-
teressos

Barcelona, 3 de setembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

Cos de mestres

Especialitat: educació especial
Cognoms i nom: Pérez Mesquida, Lluïsa
DNI 40454533

Cos de professors d’ensenyament
secundari

Especialitat: llengua espanyola i literatura
Cognoms i nom: Palet Alemany, Maria
Esther
DNI 46643990

ANNEX 2

Cos de professors d’ensenyament
secundari

Especialitat: anglès
Cognoms i nom: Galeote Torralbo, Lesley
DNI 38086064

Especialitat: educació física
Cognoms i nom: Hospital Tort, Víctor
DNI 36569627

Especialitat: geografia i història
Cognoms i nom: Bergua Pérez, Jesus
DNI 40899889
Cognoms i nom: Oya Cámara, Francisco
DNI 35001022
Cognoms i nom: Serra Crous, Jaume
DNI 77734452

Especialitat: música
Cognoms i nom: Carol de las Moras, Nati-
vidad
DNI 38082569

ANNEX 3

Cos de mestres

Especialitat: anglès
Cognoms i nom: de  la Vega Soler, Francis-
co Javier
DNI 52463682

Especialitat: educació musical
Cognoms i nom: Milán Aguilera, Ruben
DNI 43445444

Cos de professors d’ensenyament
secundari

Especialitat: anglès
Cognoms i nom: Coll Gómez, Juan
DNI 21501744

Especialitat: matemàtiques
Cognoms i nom: Vilaltella Castanyer, Joan
DNI 46233228

Especialitat: tecnologia
Cognoms i nom: del Amo Duch, Alejandro
DNI 39702897

ANNEX 4

Cos de mestres

Especialitat: anglès
Cognoms i nom: Martín Bravo, María
DNI 52396658

Especialitat: educació física
Cognoms i nom: Romero Rodríguez, Pilar
DNI 39694734

Especialitat: educació musical
Cognoms i nom: Coroleu Rodríguez, Xavier
DNI 38112073

Cos de professors d’ensenyament
secundari

Especialitat: grec
Cognoms i nom: Salomón Sancho, María
DNI 46229279

(99.246.008)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 1999, per
la qual s’autoritza el canvi de titularitat del
centre docent privat Escola Familiar Agrària
Campjoliu, de l’Arboç.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la Delegació Territorial d’Ensenyament
a Tarragona, en petició d’autorització de
canvi de titularitat del centre docent privat
Escola Familiar Agrària Campjoliu, de l’Ar-
boç, 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; i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre règim d’autorització de
centres privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titularitat del cen-
tre docent privat Escola Familiar Agrària
Campjoliu, de l’Arboç, en els termes que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educa-
tius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, la Delegació Territorial d’En-
senyament a Tarragona farà els tràmits ne-
cessaris per incloure les modificacions es-
caients en els documents administratius cor-
responents.

 —3 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 terminis 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 dels sistema educatiu a Catalu-
nya.

—4  L’autorització del present canvi de ti-
tularitat entrarà en vigor el primer dia del mes
següent al de la data de publicació d’aques-
ta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

—5  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 el director general de Centres
Docents o davant el conseller d’Ensenya-
ment, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, segons
els 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.

Tarragona, 31 d’agost de 1999

P.D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC núm. 2904, de 7.6.1999)

Àngel M. Martí i Borràs
Delegat territorial d’Ensenyament
a Tarragona

ANNEX

Comarca del Baix Penedès

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: l’Arboç.
Localitat: l’Arboç.
Núm. de codi: 43006290.
Denominació: Escola Familiar Agrària Camp-
joliu.
Adreça: ctra. 340, km 287.
Titular: Escola Familiar Rural del Penedès, SL.
NIF: B08843534.

Autorització del canvi de titularitat que
passa a ser Fundació Escoles Familiars
Rurals del Penedès, amb NIF G43573450.
Composició del centre:
Autorització d’obertura a partir del curs
1999-2000:

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.

Formació professional de grau mitjà:
Família comerç i màrqueting, cicle forma-

tiu comerç, 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família química, cicle formatiu laboratori,
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família activitats agràries, cicle formatiu
jardineria, 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.
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Família indústries alimentàries, cicle for-
matiu elaboració de begudes, 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Formació professional de grau superior:
Família administració, cicle formatiu ad-

ministració i finances, 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting, cicle forma-
tiu gestió comercial i màrqueting, 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars. En
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Família comerç i màrqueting, cicle forma-
tiu comerç internacional, 2 grups amb ca-
pacitat 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 350 llocs
escolars. Aquest nivell no continuarà des-
prés de la finalització del curs 1999-2000.

Ensenyaments de formació professional,
primer grau, branca agrària, professió ex-
plotacions agropecuàries.

Ensenyaments de formació professional,
segon grau, branca agrària, especialitats jar-
dineria, viticultura i enotècnia, i explotació
agropecuària.

(99.243.022)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 1999, per
la qual es deixa inactiu un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Fígols i Alinyà.

L’evolució contínua de la col·lectivitat es-
colar obliga a modificacions de la xarxa de
centres docents per tal d’adequar-la a les
necessitats resultants d’una planificació idò-
nia.

D’acord amb aquestes modificacions, la
Delegació Territorial d’Ensenyament a Lleida
va tramitar un expedient sobre col·legis
d’educació infantil i primària, expedient que
ha rebut informe favorable de la Inspecció
d’Ensenyament tenint en compte la plena
justificació de la proposta.

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

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

Resolc:

Deixar inactiu el col·legi d’educació infantil
i primària de Fígols, amb número de codi
25001588, ubicat a la pl. de l’Escola, s/n , de
Fígols, municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell),
amb efectes acadèmics i administratius des
de la fi del curs escolar 1998-99.

Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran al col·legi
d’educació infantil i primària Miret i Sans,
amb número de codi 25003469, d’Organyà.
Als actuals alumnes se’ls reservarà plaça
escolar al col·legi esmentat.

Barcelona, 31 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.243.024)

DECRET 253/1999, de 31 d’agost, pel qual
se suprimeixen diversos col·legis d’educa-
ció infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
revisar l’oferta de places públiques existents
per tal de garantir una millor utilització dels
recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, a proposta del conseller d’Ensenyament
i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic. Cessar en les seves activitats
acadèmiques i administratives els col-legis
d’educació infantil i primària que es detallen
a l’annex d’aquesta disposició, amb efecte
des de la fi del curs escolar 1998-99.

Disposició final

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà las mesures corresponents per al com-
pliment del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 31 d’agost de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Comarca: Barcelonès.

Col·legi d’educació infantil i primària Piri-
neu, amb número de codi 08002939, ubi-
cat al c. de Josep Serrano, 59-71, de Bar-
celona.

Delegació Territorial de Barcelona II (comar-
ques)
Comarca: Barcelonès.

Col·legi d’educació infantil i primària Llo-
reda, amb número de codi 08000487, ubi-
cat al c. Figueres, 2 A, de Badalona.

Col·legi d’educació infantil i primària Jo-
anot  Martore l l ,  amb número de codi
08034849, ubicat al c. de Miquel Peiró, 9,
de l’Hospitalet de Llobregat.

Col·legi d’educació infantil i primària Pau
Esteve, amb número de codi 08018081,
ubicat a l’av. de Josep Tarradellas, 122, de
l’Hospitalet de Llobregat.

Delegació Territorial de Girona
Comarca: Baix Empordà.

Col·legi d’educació infantil i primària Els
Molins, amb número de codi 17002235,
ubicat al c. de l’Església, 6, de Monells
(Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura).

Col·legi d’educació infantil i primària Sant
Cristòfor, amb número de codi 17002053,
ubicat al c. de les Escoles, 1, de Llambilles.

(99.204.004)

DECRET 254/1999, de 31 d’agost, pel qual
es transforma temporalment l’Institut d’Edu-
cació Secundària de Celrà en un centre
experimental de règim especial.

La Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres
docents experimentals (DOGC núm. 322, de
22.4.1983), defineix els centres experimen-
tals de règim especial (CERE) com a cen-
tres dedicats específicament a la investiga-
ció i l’experimentació educatives, com a
projecte global del centre.

El Decret 214/1985, de 6 de juny (DOGC
núm. 573, de 9.8.1985), sobre regulació
dels centres experimentals, estableix els
requisits que han de complir els programes
experimentals que han de posar en pràcti-
ca els CERE.

L’Institut d’Educació Secundària de Celrà
presenta una proposta d’actuacions que,
aprofitant la creació simultània com a cen-
tre docent, amb la implantació de l’ense-
nyament secundari obligatori del nou siste-
ma educatiu, proposa iniciar una tasca
educativa innovadora en determinades ac-
tuacions internes i externes al centre. Cal
destacar l’abast i orientació de l’acció tuto-
rial, la qual comprèn tot el professorat i
estableix una organització específica en la
relació entre els alumnes i entre aquests i
els tutors; a més, l’acció tutorial proposada
es relaciona molt estretament amb l’avalu-
ació d’alumnes. Pel que fa a les actuacions
externes, cal destacar el seguiment i aten-
ció, realitzades conjuntament amb entitats
externes al centre, dels alumnes afectats per
problemàtiques de tipus socioeconòmic.

Atesa la sol·licitud del centre per tal de
transformar-se en centre experimental de
règim especial;

Atesa la proposta de la Facultat de Cièn-
cies de l’Educació de la Universitat de
Girona de tutelar els programes experimen-
tals d’aquest centre;

Vist el funcionament de l’esmentat cen-
tre i el programa experimental que presenta
per a la implantació del nou sistema educa-
tiu, el qual mereix la consideració positiva
per part del Departament d’Ensenyament,
és convenient classificar l’Institut d’Educa-
ció Secundària de Celrà com a centre ex-
perimental de règim especial (CERE), atesa
la seva dedicació específica a la innovació
i experimentació educatives;

En conseqüència, a proposta del conse-
ller d’Ensenyament, amb l’informe del Con-
sell Escolar de Catalunya,

Decreto:

Article 1. Es transforma temporalment
l’Institut d’Educació Secundària de Celrà en
un centre experimental de règim especial,
per un període de 5 anys i amb efecte des
del curs 1999-2000.
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Article 2. En el centre es duran a terme
programes experimentals de recerca en
noves metodologies en els aspectes se-
güents:

Acció tutorial i orientació.
Interacció i suport entre alumnes.
Tractament de la diversitat.
Seguiment de problemàtiques socioeco-

nòmiques.
Avaluació de centre.
Coordinació entre l’educació primària i la

secundària.

Article 3. La Facultat de Ciències de l’Edu-
cació de la Universitat de Girona tutelarà el
desenvolupament dels programes experi-
mentals, prèviament aprovats pel Departa-
ment d’Ensenyament, que es duguin a ter-
me en el centre.

Article 4. Els aspectes organitzatius i fun-
cionals, la provisió de personal i els mòduls
s’adequaran al que determinin els progra-
mes aprovats pel Departament d’Ensenya-
ment i el Decret 214/1985, de 6 de juny,
sobre regulació dels centres experimentals
de règim especial.

Article 5. El centre elevarà al Departament
d’Ensenyament una memòria anual sobre el
desplegament de l’experimentació.

Article 6. Amb la finalitat d’avaluar els pro-
grames experimentals, el seu funcionament
i la possibilitat d’extensió dels objectius i
mètodes d’aquests programes, es crearà
una comissió tècnica d’avaluació en els
termes que preveu l’article 28 de la Llei 8/
1983, de centres docents experimentals.

Article 7. El Departament d’Ensenyament
prendrà les mesures oportunes per proveir
aquest centre de les dotacions necessàries
per a l’aplicació dels programes, d’acord
amb la planificació i les possibilitats pres-
supostàries.

Article 8. D’acord amb el que estableixen
la disposició addicional 2 de la Llei 8/1983
i l’article 11 del Decret 214/1985, la dota-
ció de personal del centre esmentat es farà
mitjançant un concurs públic de mèrits
convocat pel Departament d’Ensenyament.

Disposicions finals

—1 S’autoritza el Departament d’Ensenya-
ment perquè adopti, en l’àmbit de les seves
competències, les mesures necessàries per
al desplegament i l’execució d’aquest De-
cret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 d’agost de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.204.007)

DECRET 255/1999, de 6 de setembre, pel
qual es creen diverses escoles oficials d’idi-
omes.

Per tal de satisfer la demanda d’ensenya-
ments d’idiomes i ampliar l’oferta d’opcions
educatives, el Departament d’Ensenyament
creu aconsellable la creació de diverses
escoles oficials d’idiomes.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta del conseller d’En-
senyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article 1. Crear les escoles oficials d’idio-
mes que s’indiquen a l’annex d’aquest
Decret, en els termes que s’hi detallen.

Article 2. A les escoles esmentades s’im-
partiran els ensenyaments d’idiomes que
determini el Departament d’Ensenyament.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 6 de setembre de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat.
Escola oficial d’idiomes amb número de

codi 08054344 a Esplugues de Llobregat,
ubicada al c. de Laureà Miró, 63, d’Esplu-
gues de Llobregat.

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.
Escola oficial d’idiomes amb número de

codi 08053443 a Santa Coloma de Grame-
net, ubicada al c. de Víctor Hugo, 54, de
Santa Coloma de Gramenet.

(99.245.006)

DECRET 256/1999, de 6 de setembre, pel
qual es creen diversos instituts d’educació
secundària.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament acon-
sella la revisió de l’oferta de places públiques
existents en determinades localitats per tal
de garantir la possibilitat d’opcions educati-
ves i, alhora, una millor utilització dels recur-
sos de caràcter públic.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta del conseller d’En-
senyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article únic. Crear els instituts d’educació
secundar ia que es detal len a l ’annex
d’aquest Decret, el funcionament dels quals
s’adequarà al que estableix el Decret 199/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior
i a la resta de normativa legal o reglamen-
tària aplicable.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 6 de setembre de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Institut d’educació secundària a Barcelo-
na, amb número de codi 08057540, per
fusió de l’institut d’educació secundària
Guinardó, amb número de codi 08055865
i l’institut d’educació secundària Mare de
Déu de Montserrat, amb número de codi
08010705, de Barcelona, ubicat a l’av. de
la Mare de Déu de Montserrat, 78-84, de
Barcelona.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Osona.

Institut d’educació secundària a Torelló,
amb número de codi 08058404, per fusió
de l’institut d’educació secundària Cirvia-
num, amb número de codi 08041398 i la
secció d’educació secundària de Torelló,
amb número de codi 08037191, de Torelló,
ubicat al c. Ausiàs Marc-Molina, de Torelló.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Alt Empordà.

Institut d’educació secundària a Roses,
amb número de codi 17006851, per des-
doblament de l’institut d’educació secundà-
r ia Cap Norfeu, amb número de codi
17005364, de Roses, ubicat a l’av. de Mi-
quel Oliva Prat, s/n, de Roses.

(99.245.003)
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RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 1999,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 636/96,
interposat pel Sr. Francisco Castello Guiu.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 4a de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya en el recurs contenciós administratiu
núm. 636/96, interposat pel Sr. Francisco
Castello Guiu;

D’acord amb el que disposa l’article 116
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-
se davant la Sala esmentada, en el termini
de cinc dies a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta  Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, els
possibles interessats en el recurs conten-
ciós administratiu 636/96, interposat con-
tra el Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel
qual es regula l’adscripció dels mestres al
primer cicle de l’educació secundària obli-
gatòria i la readscripció en els centres
d’educació infantil i primària, la normativa
transitòria dels desplaçaments per modifi-
cacions de les plantilles docents, el des-
envolupament dels requisits d’especialitza-
ció, i el pla de formació i capacitació per a
la recol·locació del professorat, i contra la

Resolució d’1 de març de 1996, de con-
vocatòria de concurs de mèrits adreçada
als funcionaris del cos de mestres per tal
de proveir amb caràcter definitiu llocs de
treball vacants en centres públics d’ense-
nyament secundari corresponent al primer
cicle de l’ESO.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de setembre de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.252.073)


