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

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

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita els expedi-

ents: Servei de Contractació i Inversions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: la que figura a

l’annex d’aquest Anunci.

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

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

b) Termini d’execució: el que figura a l’an-
nex d’aquest Anunci.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: el que fi-
gura a l’annex d’aquest Anunci.

—5 Garanties: només els licitadors que no
aportin la classificació corresponent hauran
de constituir garantia provisional del 2% en
contractes de menys de 20.000.000 de ptes.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-
sions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
3 C.

c) Localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
Pel que fa a l’obra núm. 2, també es pot

obtenir documentació al següent lloc:
a) Entitat: Delegació Territorial del Depar-

tament d’Ensenyament de Tarragona.
b) Domicili: Sant Francesc, 7
c) Localitat: 43003 Tarragona.
d) Telèfon: 977.25.14.40.
e) Fax: 977.23.12.54.

—7 Requisits específics dels licitadors: la
classificació que figura a l’annex d’aquest
Anunci.

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 12  del plec de clàu-
sules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.

Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi posta: Barcelona, 08021.
I també a les delegacions territorials es-

mentades anteriorment.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-

sions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals després de la

finalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

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

Barcelona, 30 de novembre de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1.

Expedient núm.: 1036/99.
Objecte: instal·lació d’un ascensor a l’insti-
tut d’ensenyaments secundaris Bisbe
Berenguer de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès).
Pressupost base de licitació: 10.448.628
ptes., equivalent a 62.797,52  euros (IVA
inclòs), distribuït en les següents anualitats:
any 1999: 5.000.000 ptes. i any 2000:
5.448.628 ptes., condicionat a l’aprovació
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de la corresponent despesa plurianual pel
Consell de Govern.
Termini d’execució: 1 mes i 15 dies natu-
rals.
Classificació: grup C complet, categoria D,
a efectes de dispensar l’acreditació de la
solvència exigida d’acord amb la clàusula
8, i de la garantia provisional exigida d’acord
amb la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.

Obra núm. 2.

Expedient núm.: 159/99.
Objecte: adequació d’espais per a una ex-
posició permanent de l’ensenyament pro-
fessional a l’institut d’ensenyaments secun-
daris Pere Martell de Tarragona (Tarragonès).
Pressupost base de licitació: 39.439.262
ptes., equivalent a 237.034,74  euros  (IVA
inclòs), distribuït en les següents anualitats:
any 1999: 15.000.000 de ptes. i any 2000:
24.439.262 ptes., condicionat a l’aprovació
de la corresponent despesa plurianual pel
Consell de Govern.
Termini d’execució: 1 mes i 15 dies naturals.
Classificació: grup C complet, categoria E.

(99.326.007)

DECRET 310/1999, de 30 de novembre,
de creació d’un institut d’educació secun-
daria a Barcelona.

Mitjançant el Decret 124/1994, de 16 de
maig, es va transformar temporalment en
centre experimental de règim especial, CERE,
el col·legi d’educació infantil i primària Costa
i Llobera, de Barcelona, amb número de codi
08043802. Aquesta transformació temporal
era per cinc anys, comença a l’inici del curs
escolar 1994-95 i acaba, en conseqüència,
a la fi del curs escolar 1998-99.

La seva transformació en centre experi-
mental de règim especial implicava, entre
d’altres, que l’extensió de batxillerat Costa
i Llobera, de Barcelona, amb número de codi
08046578, restava inactiva durant aquest
període de temps.

La disposició transitòria 1 del 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,
transforma les extensions de batxillerat en
seccions d’educació secundària. En conse-
qüència, a partir de l’entrada en vigor de
l’esmentat Decret 199/1996, de 12 de juny,
l’extensió de batxillerat Costa i Llobera, amb
número de codi 08046578, va esdevenir una
secció d’educació secundària, tot i mante-
nir-se inactiva, per aplicació del Decret 124/
1994, de 16 de maig, esmentat.

Durant aquest interval temporal de cinc
anys, a més, s’ha produït la progressiva
implantació dels ensenyaments d’educació
secundària prevista a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, segons el calendari
que preveu el Decret 209/1994, de 26 de
juliol, de modificació del calendari i d’ade-
quació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.

Per tal d’adequar la secció d’educació se-
cundària Costa i Llobera, de Barcelona, a la
nova realitat del sistema educatiu segons la
planificació vigent, i d’acord amb el que dis-
posa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic. Crear l’institut d’educació
secundària amb número de codi 08046578,
de Barcelona, per transformació de la sec-
ció d’educació secundària Costa i Llobera,
de Barcelona, emplaçat al camí de la Cape-
lla, s/n, 08017 Barcelona (Barcelonès), el
funcionament del qual s’adequarà al que es-
tableix el Decret 199/1996, de 12 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professio-
nal de grau superior, i a la resta de norma-
tiva legal o reglamentària aplicable.

Disposició final

El Departament d’Ensenyament dictarà
les disposicions necessàries per a l’execu-
ció d’aquest Decret i adoptarà les mesures
corresponents en relació amb el professo-
rat i el funcionament del centre que es crea
per transformació d’un altre que ja impar-
teix ensenyaments secundaris.

Barcelona, 30 de novembre de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(99.309.033)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 1999, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Piu Piu, d’Abrera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la Delegació Terr i tor ia l  del  Baix
Llobregat-Anoia pel promotor del centre
docent privat Piu Piu, d’Abrera, en petició
d’autorització d’obertura, es va instruir l’ex-
pedient 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 l’obertura del centre do-
cent privat Piu Piu, d’Abrera, en els termes

que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

Disposició final

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.

Sant Feliu de Llobregat,
14 d’octubre de 1999

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Abrera.
Localitat: Abrera.
Núm. de Codi: 08057357.
Denominació: Piu Piu.
Adreça: c. Pompeu Fabra, núm. 4.
Titular: Llar d’infants Piu Piu, Societat Co-
operativa Limitada.
NIF: F-61399028.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Piu Piu, d’Abrera, amb efectes des
de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(99.298.017)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 1999,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Escaem, de Martorell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament al Baix Llobregat-Anoia pel
promotor del centre docent privat Escaem,
de Martorel l ,  en petició d’autorització
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d’obertura, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Escaem de Martorell, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 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 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-
tar de l’endemà de la seva publicació, se-
gons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat,
8 de novembre de 1999

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: el Baix Llobregat-
Anoia.
Municipi: Martorell.
Localitat: Martorell.
Núm. de codi: 08058027.
Denominació: Escaem.
Adreça: c. Gomis, núm. 29.
Titular: Escola de Capacitació Empresari-
al, SL.
NIF:771104285-M.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escaem de Martorell, amb efectes des
de l’inici del curs 1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura
Formació professional de grau mitjà:
Família administració:
Cicle formatiu gestió administrativa, amb 1
grup amb una capacitat per a 30 llocs es-
colars (aquest nivell quedarà autoritzat des
de l’inici del curs 1999-2000).
Cap grup no superarà els 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior
Família administració:

Cicle formatiu administració i finances
amb 2 grups amb una capacitat per a 60
llocs escolars (el 1r curs quedarà autoritzat
des de l’inici del curs 1999-2000 i el 2n curs
quedarà autoritzat a partir de l’inici del curs
2000-01).

Cap grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

(99.298.014)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1999,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura de centres docents
privats.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la Delegació Territorial del Baix
Llobregat-Anoia pels titulars de diversos
centres docents privats en petició d’auto-
rització de reducció d’unitats de l’etapa
d’educació primària, d’ampliació d’unitats
del nivell d’educació infantil, d’obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria i
dels ensenyaments de batxillerat, i de su-
pressió del batxillerat unificat polivalent i del
curs d’orientació universitària, es van ins-
truir els expedients corresponents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la reducció d’unitats del ni-
vell d’educació primària dels centres do-
cents privats que consten a l’annex d’aques-
ta Resolució, en els termes que per a ca-
dascun s’hi especifiquen.

—2 Autoritzar l’ampliació d’unitats de
l’etapa d’educació infantil dels centres
docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’hi especifiquen.

—3 Autoritzar l’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria i dels ensenya-
ments de batxillerat, dels centres docents
privats que consten a l’annex d’aquesta

Resolució, en els termes que per a cadas-
cun s’hi especifiquen.

—4 Autoritzar la supressió del nivell batxi-
llerat unificat polivalent i del curs d’orienta-
ció universitària dels centres docents privats
que consten a l’annex d’aquesta Resolució,
en els termes que per a cadascun s’hi es-
pecifiquen.

—5 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquests centres 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.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant el director general de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/ 1999 de 13 de gener.

Sant Feliu de Llobregat,
12 de novembre de 1999

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08022987.
Denominació: La Seda de Barcelona.
Adreça: pl. Pintor Grau Sala, 2.
Titular: Centro de Estudios Básicos, SL.
NIF: B-08697625.

Autorització de reducció de 2 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-97.

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 70 llocs escolars.

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

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.
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Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat..
Núm. de codi: 08017025.
Denominació: Garbí.
Adreça: c. Sant Mateu, 13-15.
Titular: Escoles Garbí, SA.
NIF: A-08134280.

Autorització de reducció de 15 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 375 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-97.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova or-
denació del sistema educatiu a Catalunya.

Autorització d’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, d’acord amb el
calendari d’aplicació de la nova ordenació del
sistema educatiu a Catalunya.

Autorització de supressió dels ensenya-
ments de batxillerat unificat polivalent i dels
ensenyaments del curs d’orientació univer-
sitària, d’acord amb el calendari d’aplicació
de la nova ordenació del sistema educatiu
a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars. En fun-
cionament d’acord amb el calendari.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la naturalesa i de la salut amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Aquests ensenyaments queden autoritzats
des de l’inici del curs 1998-99.

Comarca de l’Anoia

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Capellades.
Localitat: Capellades.
Núm. de codi: 08015429.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Adreça: c. Divina Pastora, 6.
Titular: Diví Pastor, Caputxines de la Mare del.
NIF: A0800713-J.

Autorització de reducció de 2 unitats del
nivell d’educació primària per a 50 llocs es-
colars, amb efectes a partir de la finalitza-
ció del curs 1996-97.

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 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.

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08019599.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Adreça: c. Santa Anna, 2.
Titular: Diví Pastor, Caputxines de la Mare
del.
NIF: Q0800177H.

Autorització d’ampliació de 3 unitats de
llars d’infants amb capacitat per a 41 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llars d’in-
fants amb capacitat per a 41 llocs escolars,
i 6 unitats de parvulari amb capacitat per
150 llocs escolars.

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

(99.302.066)

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 1999,
per la qual s’autoritza l’obertura del  centre
docent privat La Ginesta d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la Delegació Terr i tor ia l  del  Baix
Llobregat-Anoia pel titular del centre docent
privat La Ginesta, d’Igualada, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre docent
privat d’educació infantil de llar d’infants, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
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;

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat La Ginesta, d’Igualada, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució, per transformació d’una llar d’in-
fants autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu.

—2 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 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,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 19 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Sant Feliu de Llobregat,
18 de novembre de 1999

P.D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC 2904 de
7.6.1999)

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca de l’Anoia

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08053674.
Denominació: La Ginesta.
Adreça: c. Nicolau Tous, 34.
Titular: Escola Bressol La Ginesta, SC.
NIF: F-08736746.

Autorització d’obertura del centre docent
privat La Ginesta, d’Igualada, per transfor-
mació de la llar d’infants La Ginesta, d’Igua-
lada.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 8 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 122 llocs escolars.

(99.308.134)


