
2097

Núm. 786

FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

Núm. 786, any XVII, setembre 1999

SUMARI

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 1999, per
la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent
estranger La Catalano-Anglesa, de Sit-
ges. (DOGC núm. 2982, de 27.9.1999). 2097

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 1999, per
la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre
docent privat Laia, de Barcelona.  (DOGC
núm. 2982, de 27.9.1999). ................. 2098

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 1999, per
la qual es fa pública la qualificació de l’es-
cola El Roser, de Sant Julià de Vilatorta,
com a centre d’atenció educativa prefe-
rent. (DOGC núm. 2982, de 27.9.1999). 2098

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999,
per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del cen-
tre docent privat Centre d’Estudis Vidal
i Barraquer, de Sabadell. (DOGC núm.
2982, de 27.9.1999). .......................... 2098

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999,
per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats interessats a
acollir-se al règim de concerts educatius.
(DOGC núm. 2982, de 27.9.1999). .... 2099

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999,
per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del cen-
tre docent privat Siervas de San Jo-
sé, de Barcelona. (DOGC núm. 2982,
de 27.9.1999). .................................... 2101

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Anunci de
convocatòria per a l’adjudicació d’un
contracte d’obres, DOGC núm. 2977,
pàgina 12323, de 17.9.1999. (DOGC
núm. 2983, de 28.9.1999). ................. 2101

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

Adreça Internet: http://www.gencat.es/ense/indnorma.htm

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de
1999, de modificació de la Resolució de
8 de juliol de 1999, per la qual es convo-
ca concurs públic per formar part de la
llista d’aspirants per cobrir places vacants
o substitucions en règim d’interinitat en
centres docents públics d’ensenyaments
no universitaris dependents del Departa-
ment d’Ensenyament, per al curs 1999-
2000. (DOGC núm. 2985, de 30.9.1999). 2101

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent estran-
ger La Catalano-Anglesa, de Sitges.

Per Resolució de 25 de novembre de
1996 (DOGC núm. 2290, de 9.12.1996), es
va autoritzar el centre docent estranger La
Catalano-Anglesa, de Sitges, a impartir
ensenyaments a alumnes espanyols i es-
trangers d’acord amb el sistema educatiu
britànic, en les classes de Year 7, Year 8 i
Year 9 del currículum nacional d’Anglaterra
i el País de Gal·les (national curriculum).

Aquesta autor i tzació tenia caràcter
provisional amb una vigència fins al 31 de
desembre de 1998, i a partir d’aquesta data
l’autorització es condicionava al que resul-
tés de la certificació emesa per les autori-
tats britàniques, amb la visita prèvia de la
Inspecció britànica.

Havent presentat aquest centre la certi-
f icació esmentada al paràgraf anterior,
emesa pel representant del British Council
de l’Ambaixada Britànica, en la qual es ma-
nifesta que aquest centre reuneix els re-
quisits per disposar d’autorització plena
per als ensenyaments dels alumnes d’a-
cord amb el sistema britànic des del curs
de Year 7 (de 12 anys d’edat) fins al curs
de Year 9 (de 14 anys d’edat) del currícu-
lum nacional d’Anglaterra i el País de Gal-
les, i que la capacitat del centre és de 500
alumnes;

Atès que s’han seguit tots els tràmits pro-
cedimentals exigits per la normativa vigent
en aquesta matèria,

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació d’ensenyaments
per alumnes espanyols i estrangers de les
classes de Year 7, Year 8 i Year 9 del cur-
rículum nacional d’Anglaterra i el País de
Gal·les (nacional currículum) del centre do-
cent estranger La Catalano-Anglesa, de Sit-
ges, les dades del qual figuren a l’annex
d’aquesta Resolució en els termes que s’hi
especifiquen.

—2 El reconeixement dels estudis cursats
en el centre autoritzat s’ajustarà al que dis-
posa la normativa reguladora de l’homolo-
gació i convalidació de títols i estudis es-
trangers de nivells no universitaris.

—3 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant del 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.

Barcelona, 9 d’agost de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Garraf

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sitges.
Localitat: Sitges.
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Núm. de codi: 08054800.
Denominació: La Catalano-Anglesa
Adreça: pg. de les Acàcies, s/n, urbanitza-
ció Vallpineda.
Titular: Gassol Argilés, Álvaro.
NIF: 35067168B.
Nivells autoritzats: Nursery (de 3 anys
d’edat) fins al curs de Year 9 (de 14 anys
d’edat).
Capacitat total del centre: 500 llocs esco-
lars.

(99.207.022)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 1999, per
la qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent
privat Laia, de Barcelona.

Per la 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 Laia, de
Barcelona, d’educació primària per a 11
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 assoleixi 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.

Un cop examinat l’expedient iniciat d’ofi-
ci per Resolució del director general de
Centres Docents d’11 de maig de 1999, en
aplicació de la normativa citada, amb la fi-
nalitat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre que es detalla a l’annex
d’aquesta Resolució, motivat pel no-funci-
onament segons es desprèn de les dades
de preinscripció, i un cop comprovat que el
centre no va comunicar la seva situació al
Departament en produir-se aquesta dismi-
nució de les unitats en funcionament;

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 Centres 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 El delegat territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament comunicarà al
titular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir del 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08035842.
Denominació: Laia.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats concertades: edu-
cació primària.
Concert resultant: 9 unitats.

(99.208.020)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 1999, per
la qual es fa pública la qualificació de l’es-
cola El Roser, de Sant Julià de Vilatorta, com
a centre d’atenció educativa preferent.

L’Ordre de 3 de setembre de 1996 (DOGC
núm. 2264, de 4.10.1996), de regulació del
procediment de qualificació de determinats
centres públics o privats sostinguts amb
fons públics de Catalunya com a centres
d’atenció educativa preferent, defineix que
aquests centres són els que imparteixen els
ensenyaments de les etapes d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria a
alumnes que tenen especials dificultats per
assolir els objectius generals de l’educació
bàsica a causa de les seves condicions
socials i culturals, situats en entorns soci-
als i econòmics desfavorits.

D’acord amb les proposta de qualificació
de la comissió d’ordenació educativa de la
Delegació Territorial de Barcelona II (comar-
ques), els informes corresponents de la
Direcció General de Centres Docents i de la
Direcció General de Promoció Educativa, a
proposta de la Direcció General d’Ordena-

ció Educativa i segons el que preveu l’arti-
cle 2 de l’Ordre de 3 de setembre de 1996
abans esmentada,

Resolc:

—1 Qualificar com a centre d’atenció
d’atenció educativa preferent el centre se-
güent:

DT Barcelona II (comarques)
Codi: 08026798.
Nom: escola El Roser.
Població: Sant Julià de Vilatorta.

—2 La qualificació tindrà efectes des de
l’inici del curs 1999-2000.

—3 La despesa derivada d’aquesta Reso-
lució es farà efectiva a càrrec de l’aplicació
pressupostària 06.04.480.01/9 del pressu-
post vigent.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 25 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.251.036)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999, per
la qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent
privat Centre d’Estudis Vidal i Barraquer, de
Sabadell.

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 Centre
d’Estudis Vidal i Barraquer, de Sabadell,
d’educació secundària obligatòria, per a 11
unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
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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
a l’esmentat centre, motivat pel no funcio-
nament segons es desprèn de l’informe de
la Inspecció 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;

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 pel no funcionament
al centre docent privat que es detalla a l’an-
nex 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 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 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
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de setembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Vallès Occidental.
Codi: 08037279.
Denominació: Centre d’Estudis Vidal i Bar-
raquer.
Municipi: Sabadell.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Concert resultant:

1 unitat de primer curs de primer cicle.
3 unitats de segon curs de primer cicle.
3 unitats de tercer curs de segon cicle.
3 unitats de quart curs de segon cicle.

(99.243.025)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999, per
la qual es resolen les sol·licituds de centres
docents privats interessats a acollir-se al
règim de concerts educatius.

L’article 8 del Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius, estableix
que els centres docents privats que es vul-
guin acollir al règim de concerts a partir d’un
determinat curs acadèmic podran sol·licitar-
ho al Departament d’Ensenyament durant
el mes de gener anterior al començament
del curs esmentat.

Un cop complerts els requisits que asse-
nyala l’article 8 i estudiada la documentació
que determina l’article 9 del Decret esmen-
tat, cal procedir a resoldre les sol·licituds
presentades, en els termes que estableix el
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius.

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

Resolc:

—1 Aprovar l’accés al règim general de
concerts educatius establert mitjançant el
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, dels centres que es
detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució,
amb especificació de la delegació territori-
al, la comarca, el codi, la denominació, el
municipi, el nivell educatiu i el nombre d’uni-
tats.

—2 Denegar als centres docents privats
que figuren a l’annex 2 d’aquesta disposi-
ció l’accés al règim de concerts educatius
pels motius que en cada cas s’assenya-
len.

—3 La concertació d’unitats aprovada per
aquesta Resolució queda subjecta a l’asso-
liment, pel cap baix i per a cadascuna
d’aquestes unitats, d’una relació mitjana
alumnes/unitat de 15 per a l’educació in-
fantil, 20 per a l’educació primària i 25 per
a l’educació secundària obligatòria.

—4 Els concerts aprovats per aquesta Re-
solució tindran vigència per al curs 1999/
2000.

—5 Els delegats territorials corresponents
del Departament d’Ensenyament comunica-
ran als titulars dels centres interessats el
contingut d’aquesta Resolució i també les
circumstàncies necessàries per a la forma-
lització del concert corresponent.

—6 La concessió d’aquests concerts edu-
catius es fa amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària 06.04.480.01/9 de concerts
educatius.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, prèviament al
recurs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de setembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

EINF: educació infantil.
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
FP2: formació professional de segon grau.
BATX: batxillerat.
CFGM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFGS: cicle formatiu de grau superior.
priv: unitats concertades ordinàries.
1C1: unitats de primer curs de primer cicle
d’educació secundària obligatòria.

Causes de denegació (CD):
(1) El concert sol·licitat no és necessari per

cobrir necessitats urgents d’escolarització,
d’acord amb el que preveu l’article 3.3 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer.

(2) La previsió del règim de concerts edu-
catius per als centres que imparteixen en-
senyaments no obligatoris es fonamenta en
les disposicions addicionals tercera de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, i sisena del Reglament
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de normes bàsiques sobre concerts educa-
tius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de
18 de desembre, segons les quals només
es poden concertar els centres subvencio-
nats a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei
orgànica, i per al nombre d’unitats que es-
taven en funcionament i subvencionades en
aquell moment.

(3) La previsió de despesa de l’aplica-
ció pressupostària corresponent no permet
atendre aquesta sol·licitud, d’acord amb el
que preveu l’article 10.2 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius.

(4) El nivell educatiu per al qual se sol-
licita concert no està autoritzat i, segons el
que disposen els articles 3.1 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i 14 de la Llei orgà-
nica 8/1985, és requisit imprescindible que
els centres concertats estiguin degudament
autoritzats i classificats en els nivells edu-
catius objecte de concert.

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003041.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EINF.

3 priv.

Codi: 08006945.
Denominació: Acis-Artur Martorell.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EINF.

3 priv.

Codi: 08008930.
Denominació: San Francisco.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.

Codi: 08011096.
Denominació: Piaget.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Maresme.

Codi: 08035787.
Denominació: Centro de Estudios Freta.
Municipi: Calella.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

2 priv.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Pla de l’Estany.

Codi: 17000299.
Denominació: Casa Nostra.
Municipi: Banyoles.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.

ANNEX 2

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004080.
Denominació: Sil.

Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI
i ESO.
CD: (1).

Codi: 08004390.
Denominació: Sant Pau.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI
i ESO.
CD: (1).

Codi: 08005114.
Denominació: Madre del Divino Pastor.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EINF.
CD: (2).

Codi: 08006143.
Denominació: Josep Tous.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EINF.
CD: (2).

Codi: 08013603.
Denominació: Súnion.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (1).

Codi: 08013706.
Denominació: Castro de la Peña.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4).

Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
CD: (4).

Codi: 08044791.
Denominació: Joan Roca Guipuzcoa.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4).

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08031371.
Denominació: San José.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4).

Comarca: Bages.

Codi: 08022173.
Denominació: Santa Maria.
Municipi: Navarcles.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (1).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08000921.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.
CD: (2).

Codi: 08000943.
Denominació: Pere Vergés.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI
i ESO.
CD: (1) i (4).

Codi: 08000980.
Denominació: Ramiro de Maeztu.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4).

Codi: 08025137.
Denominació: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.
CD: (2).

Codi: 08032051.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (1).

Codi: 08033675.
Denominació: Catalán Comercial.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFGM
i CFGS.
CD: (2).

Comarca: Osona.

Codi: 08026798.
Denominació: El Roser.
Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Nivell educatiu i unitats concertades: EINF.
CD: (2).

Codi: 08030455.
Denominació: Pive.
Municipi: Tona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI
i ESO.
CD: (1).

Delegació territorial del Baix Llobregat

Comarca: Anoia.

Codi: 08056432.
Denominació: Anoia.
Municipi: Igualada.
Nivell educatiu i unitats concertades: FP2.
CD: (2).

Delegació territorial
del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08023751.
Denominació: Ribas.
Municipi: Rubí.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: ( 4).

Codi: 08024595.
Denominació: Claret.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4)

Codi: 08025885.
Denominació: La Farga.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI
i ESO.
CD: (1).

Codi: 08026041.
Denominació: Viaró.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI
i ESO.
CD: (1).

Codi: 08029908.
Denominació: Andersen Galdós.
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Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4).

Codi: 08030017.
Denominació: Cultura Pràctica.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.
CD: (2).

Codi: 08039768.
Denominació: Tarrés.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4).

Delegació territorial de Lleida

Comarca: Alt Urgell.

Codi: 25008194.
Denominació: Escola Joviat dels Pirineus.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Nivell educatiu i unitats concertades: FP2.
CD: (2).

Comarca: Noguera.

Codi: 25006793.
Denominació: Acser.
Municipi: Balaguer.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFGM
i CFGS.
CD: (2).

Comarca: Segrià.

Codi: 25000389.
Denominació: Escuela Familiar Agraria el
Pla.
Municipi: Almacelles.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (4).

Codi: 25002933.
Denominació: Escuela Familiar Agraria la Gi-
nesta.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: ( 4).

Delegació territorial de Tarragona

Comarca: Baix Penedès.

Codi: 43006290.
Denominació: Escuela Familiar Agraria Cam-
pjoliu.
Municipi: l’Arboç.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
CD: (1).

(99.244.025)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 1999, per
la qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent
privat Siervas de San José, de Barcelona.

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 Siervas de
San José, de Barcelona, d’educació primà-
ria, per a 12 unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, estableix a l’ar-
ticle 30.1 la possibilitat de modificar els

concerts educatius subscrits amb els cen-
tres docents privats bé per la disminució
del nombre d’unitats o grups autoritzats
o en funcionament, bé perquè el centre no
assoleix la relació mitjana alumnes/profes-
sor per unitat 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
Resolució del director general de Centres
Docents de 28 d’abril de 1999, en aplica-
ció de la normativa citada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concer-
tades al centre esmentat, motivat per no
arribar a la ràtio mínima per mantenir el
concert segons es desprèn de l’informe de
la Inspecció 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;

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 per no arribar a la ràtio mínima per
mantenir el concert al centre docent privat
que es detalla a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, d’acord amb les condicions que s’hi es-
pecifiquen.

—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 interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament un recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de setembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08004687.
Denominació: Siervas de San José.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu: educació primària.
Concert resultant: 11 unitats.

(99.243.026)

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Anunci de
convocatòria per a l’adjudicació d’un con-
tracte d’obres (DOGC núm. 2977, pàgina
12323, de 17.9.1999).

Havent observat una errada en el text ori-
ginal català i castellà de l’Anunci esmentat,
tramès al DOGC i publicat al núm. 2977, pàg.
12323, de 17.9.1999, núm. d’exp. 1395/99,
se’n detalla l’oportuna correcció.

A l’apartat 7, Requisits específics del con-
tractista,

On diu: “grup C complet, categoria A”,
Ha de dir: “grup C complet, categoria D”.

En conseqüència s’amplia el termini de pre-
sentació de sol·licituds fins que es compleixin
13 dies naturals a partir de l’endemà de la pu-
blicació al DOGC del present anunci.

Barcelona, 17 de setembre de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.264.001)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 1999,
de modificació de la Resolució de 8 de juliol
de 1999, per la qual es convoca concurs
públic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament,
per al curs 1999-2000.

El punt 7 de la Resolució de 8 de juliol de
1999 (DOGC núm. 2930, de 14.7.1999)
estableix que durant el mes de setembre de
1999, la Direcció General de Recursos
Humans farà pública la resolució en què
declara aprovada la llista provisional d’as-
pirants admesos i exclosos per a cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat i el punt 9 de la mateixa resolu-
ció estableix que la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos es farà pública
durant el mes d’octubre de 1999.

Atès que no és possible fer públiques les
llistes provisional i definitiva d’aspirants
admesos i exclosos en els terminis previs-
tos als punts esmentats,



Full de disposicions i actes administratius

2102

©  Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 5.500 Pta anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: Gràfiques 92, SA

Resolc:

Modificar els terminis establerts en els
apartats 7 i 9 de la Resolució de 8 de juliol
de 1999, per la qual es convoca concurs
públic per formar part de la llista d’aspirants
a cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament,
per al curs 1999-2000, en el sentit de pu-
blicar la llista provisional d’admesos i exclo-
sos -durant el mes d’octubre de 1999 i la
llista definitiva d’admesos i exclosos durant
el mes de novembre del mateix any.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació

al 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 oportú per a la de-
fensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

(99.266.063)


