
2457

Núm. 793

FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

Núm. 793, any XVII, novembre 1999

SUMARI

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999,
per la qual es deixa inactiu un col·le-
gi d’educació infantil i primària de Sa-
làs de Pallars. (DOGC núm. 3010,
de 8.11.1999). .................................... 2457

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999,
per la qual es disposa l’inici d’activitats
de diversos instituts d’educació secun-
dària. (DOGC núm. 3010, de 8.11.1999). 2457

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999,
per la qual es disposa l’inici d’activitats
de diverses escoles oficials d’idiomes.
(DOGC núm. 3010, de 8.11.1999). .... 2458

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 1999, per
la qual s’autoritza el canvi de titularitat i
de denominació del centre docent privat
San José, de Vilafranca del Penedès.
(DOGC núm. 3011, de 9.11.1999). .... 2458

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 1999, de
delegació de la competència per a la
contractació del servei de menjador es-
colar dels centres docents públics de
primària i secundària de l’àmbit de la
Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat).  (DOGC núm. 3011, de 9.11.1999). 2459

DECRET 283/1999, de 13 d’octubre, pel
qual se suprimeix un col·legi d’educació
infantil i primària de Fígols i Alinyà.
(DOGC núm. 3013, de 11.11.1999). .... 2459

DECRET 284/1999, de 26 d’octubre, de
nomenament de membres del Consell
Escolar de Catalunya. (DOGC núm.
3013, de 11.11.1999). ........................ 2459

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999, per
la qual es deixa inactiu un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Salàs de Pallars.

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

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

L’evolució contínua de la col·lectivitat es-
colar obliga a modificar la xarxa de centres
docents a fi d’adequar-la a les necessitats
que resulten d’una planificació idònia.

D’acord amb aquestes modificacions, la
Delegació Territorial d’Ensenyament de 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:

Article únic. Deixar inactiu el col·legi d’edu-
cació infantil i primària  de Salàs de Pallars,
amb número de codi 25004012, ubicat al
c. del Camí de la Pobla, s/n, de Salàs de
Pallars (Pallars Jussà), amb efectes acadè-
mics 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 Valldeflors, amb
número de codi 25004772, de Tremp. Als
actuals alumnes se’ls reserva plaça escolar
en el col·legi esmentat.

Barcelona, 14 d’octubre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.273.043)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999, per
la qual es disposa l’inici d’activitats de di-
versos instituts d’educació secundària.

Mitjançant el Decret 256/1999, de 6 de
setembre (DOGC núm. 2981, de 23.9.1999),

es van crear diversos instituts d’educació
secundària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer als instituts d’educació se-
cundària que consten a l’annex d’aquesta
Resolució l’inici de les seves activitats aca-
dèmiques i administratives a partir del curs
escolar 1999-2000.

—2 La denominació específica i els ense-
nyaments que impartiran els centres són els
que es detallen a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquests centres docents públics.

Barcelona, 14 d’octubre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Institut d’educació secundària, amb núme-
ro de codi 08057540, ubicat a l’av. de la
Mare de Déu de Montserrat, 78-84.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències de la
natura i de la salut; modalitat d’humanitats
i ciències socials; modalitat de tecnologia.
Cicle formatiu de formació professional de
grau mitjà: comerç.
Cicles formatius de formació professional de
grau superior: gestió comercial i màrqueting;
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comerç internacional; administració de sis-
temes informàtics; desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques.
Formació professional de segon grau: bran-
ca metall, especialitat òptica d’ullereria;
branca electricitat i electrònica, especialitat
electrònica de comunicacions; especialitat
instal·lacions i línies elèctriques; branca
administrativa i comercial, especialitat infor-
màtica de gestió; especialitat administrati-
va; branca automoció, especialitat mecàni-
ca i electricitat de l’automòbil.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la de-
nominació específ ica Mare de Déu de
Montserrat-Guinardó.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Osona.
Municipi: Torelló.
Institut d’educació secundària, amb número
de codi 08058404, ubicat al c. d’Ausiàs
March-Molina.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències de la
natura i de la salut; modalitat d’humanitats
i ciències socials; modalitat de tecnologia.
Cicles formatiu de formació professional de
grau mitjà: gestió administrativa; instal·lació
i manteniment electromecànic de maquinà-
ria i conducció de línies.
Formació professional de segon grau: bran-
ca administrativa i comercial, especialitat ad-
ministrativa.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Torelló.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: Roses.
Institut d’educació secundària, amb núme-
ro de codi 17006851, ubicat a l’av. de Mi-
quel Oliva Prat, s/n.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Roses II.

(99.273.045)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999, per
la qual es disposa l’inici d’activitats de di-
verses escoles oficials d’idiomes.

Mitjançant el Decret 255/1999, de 6 de
setembre (DOGC núm. 2981, de 23.9.1999),
es van crear diverses escoles oficials d’idi-
omes.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer a les escoles oficials d’idi-
omes que consten a l’annex d’aquesta
Resolució l’inici de les seves activitats aca-
dèmiques i administratives a partir del curs
escolar 1999-2000.

—2 La denominació específica i els ense-
nyaments d’idiomes que impartiran els cen-
tres són els que es detal len a l’annex
d’aquesta Resolució.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquestes escoles.

Barcelona, 14 d’octubre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial del Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Esplugues de Llobregat.

Escola oficial d’idiomes, amb número de
codi 08054344, ubicada al c. de Laureà
Mirò, 63.
Ensenyaments d’idiomes que s’implanten:
anglès; francès; alemany; català; castellà.

S’atribueix a l’escola oficial d’idiomes la
denominació específica del Baix Llobregat.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Escola oficial d’idiomes, amb número de
codi 08053443, ubicada al c. de Víctor
Hugo, 54.
Ensenyaments d’idiomes que s’implanten:
anglès; francès; alemany; català; castellà.

S’atribueix a l’escola oficial d’idiomes la
denominació específica Santa Coloma.

(99.273.046)

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 1999, per
la qual s’autoritza el canvi de titularitat i de
denominació del centre docent privat San
José, de Vilafranca del Penedès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la Delegació Territorial del Departament
d’Ensenyament a Barcelona II (comarques)
en petició d’autorització de canvi de titula-
ritat i de denominació del centre docent
privat San José, de Vilafranca del Penedès,
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 el règim d’autorització dels
centres docents privats;

Vista la Resolució de 10 de maig de 1999
(DOGC de 7.6.1999) per la qual es deleguen
competències del director general de cen-
tres docents en els delegats territorials del

Departament d’Ensenyament pel que fa a
l’aprovació de les resolucions de modifica-
ció d’obertura dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titularitat i de de-
nominació del centre docent privat San
José, de Vilafranca del Penedès, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

—2 Els nous titulars se subroguen en to-
tes les obligacions i els drets dels concerts
educatius subscrits amb el titular anterior.
En conseqüència, la Delegació Territorial del
Departament d’Ensenyament a Barcelona II
(comarques), efectuarà els tràmits necessa-
ris per incloure les modificacions escaients
en els documents administratius correspo-
nents.

—3 L’autorització del present canvi de ti-
tularitat i de denominació entrarà en vigor el
primer dia del mes següent al de la data de
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

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

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

Barcelona, 7 d’octubre de 1999

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

M. Rosa Ribas i Valls
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca de l’Alt Penedès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Localitat: Vilafranca del Penedès.
Núm. de codi: 08031371.
Denominació: San José.
Adreça: Rbla. de St. Francesc, 14.
Titular: Gnes. de la Caritat de Santa Anna.
NIF: Q2200011A.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de la Fundació Escolar Sant
Josep de Vilafranca, amb NIF G61950747.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Sant Josep.

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

Educació infantil: 4 unitats de parvulari
amb capacitat per a 100 llocs escolars.

Educació primària: 16 unitats amb capa-
citat per a 400 llocs escolars.
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(99.280.023)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 1999, de
delegació de la competència per a la con-
tractació del servei de menjador escolar dels
centres docents públics de primària i secun-
dària de l’àmbit de la Delegació Territorial
de Barcelona I (ciutat).

L’article 11 del Decret 160/1996, de 14
de maig, pel qual es regula el servei escolar
de menjador als centres docents públics de
titularitat del Departament d’Ensenyament,
estableix la desconcentració en els delegats
territorials del Departament d’Ensenyament
de les facultats per a la realització dels
contractes corresponents als sistemes de
gestió previstos als apartats a), b) i e) de
l’article 10, per a la prestació del servei
escolar del menjador, d’acord amb la pro-
posta del consell escolar del centre.

Els articles 16.2.h) del Decret 198/1996,
de 12 de juny, i 15.2.h) del Decret 199/1996,
de 12 de juny, estableixen que correspon al
director tenir cura de la gestió econòmica
del col·legi/institut i formalitzar els contrac-
tes relatius a l’adquisició, l’alienació i el llo-
guer dels béns i els contractes d’obres (no-
més en el cas dels instituts), serveis i
subministraments, d’acord amb la normati-
va vigent.

Atès el que disposen l’article 13 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, l’ar-
ticle 7.2 de la Llei orgànica 9/1995, de 20
de novembre, de la participació, l’avaluació
i el govern dels centres docents, i els arti-
cles 36 a 39 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya;

Amb l’autorització del conseller d’Ense-
nyament per Resolució de 5 d’octubre de
1999,

Resolc:

—1 Delegar la competència per a la con-
tractació del servei de menjador escolar en
els directors dels centres docents públics
de primària i secundària de l’àmbit de la
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat).

La contractació del servei de menjador es-
colar efectuada per aquesta delegació no-
més es podrà dur a terme en les modalitats
que preveuen els apartats a) i b) de l’article
10.1 del Decret 160/1996, de 14 de maig,
pel qual es regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de
titularitat del Departament d’Ensenyament.

—2 Els actes administratius dictats per de-
legació han de portar a la signatura les
paraules per delegació, abreujades p.d.,

seguides del rang i la data d’aquesta Reso-
lució i la del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya on sigui publicada.

—3 La delegació de competència que
s’aprova mitjançant aquesta Resolució po-
drà ser revocada en qualsevol moment per
l’òrgan que l’ha concedida.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 d’octubre de 1999

Sara Blasi i Gutiérrez
Delegada territorial d’Ensenyament
de Barcelona I (ciutat)

(99.271.027)

DECRET 283/1999, de 13 d’octubre, pel
qual se suprimeix un col·legi d’educació
infantil i primària de Fígols i Alinyà.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació 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’educació, a proposta del conseller d’En-
senyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article únic. Fer cessar en les seves activi-
tats acadèmiques i administratives el col·legi
d’educació infantil i primària de Fígols, amb
número de codi 25001588, ubicat a la plaça
de l’Escola, s/n, de Fígols, municipi de Fígols
i Alinyà (Alt Urgell), amb efectes 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, 13 d’octubre de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.281.014)

DECRET 284/1999, de 26 d’octubre, de
nomenament de membres del Consell Es-
colar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.b) i 6.1 de la Llei 25/1985, de 10

de desembre, dels consells escolars, a sol-
licitud de la Confederació Cristiana d’Asso-
ciacions de Pares d’Alumnes de Catalunya
i de la Federació d’Associacions de Pares i
Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FA-
PEL), cal procedir al nomenament de mem-
bres del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el
que preveu l’article 5 de la Llei 25/1985,
de 10 de desembre, a proposta del conse-
ller d’Ensenyament i amb l’acord previ del
Govern,

Decreto:

Article únic. Es nomenen membres del
Consell Escolar de Catalunya la senyora
Glòria Renom i Vallbona i el senyor Antoni
Arasanz i Mayolas, en representació dels
pares d’alumnes, amb efectes des del 23
d’octubre de 1999 i fins al 22 d’octubre de
2003.

Barcelona, 26 d’octubre de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.298.031)


