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RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2000, de
regulació de la fase de pràctiques que pre-
veu la Resolució de 18 de març de 1999,
de convocatòria de proves per a la provisió
de places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats.

De conformitat amb el que estableix la ba-
se 11 de la Resolució de 18 de març de
1999 (DOGC núm. 2853, de 23.3.1999), per
la qual es regula la convocatòria de proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents i per a l’adquisició de noves espe-
cialitats, és procedent reglamentar la fase
de pràctiques prèvia al nomenament com a
funcionaris de carrera dels aspirants que van
superar el procés selectiu, les llistes dels
quals es van publicar com a annex a la Re-
solució de 4 d’agost de 1999 (DOGC núm.
2950, d’11.8.1999), els quals han estat
nomenats funcionaris en pràctiques per la
Resolució de 15 de octubre de 1999 (DOGC
núm. 3023, de 25.11.1999).

En virtut d’això,

Resolc:

—1 Per tal d’avaluar i qualificar les pràc-
tiques dels funcionaris que les duen a ter-
me destinats en centres docents tal com
preveu la base 11 de la Resolució de 18 de
març de 1999, es constituirà a cada dele-
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gació territorial una comissió qualificadora
composta pels membres següents:

L’inspector en cap, que actuarà com a
president, o la persona en qui delegui.

Dos inspectors designats per l’inspector
en cap.

Un director designat pel delegat territorial·
El cap de la Secció de Gestió de Perso-

nal, que actuarà com a secretari.
Si un cop constituïda la comissió al pre-

sident o a dos o més vocals els és impos-
sible comparèixer-hi, el delegat territorial
designarà els suplents.

—2 Per tal d’avaluar i qualificar les pràc-
tiques dels funcionaris que les duen a ter-
me destinats en serveis educatius o en al-
tres llocs de treball diferents dels recollits al
punt anterior, es constituirà una comissió
qualificadora composta pels membres se-
güents:

La cap del Servei de Coordinació de la
Subdirecció General de la Inspecció d’En-
senyament, que actuarà com a presidenta,
o la persona en qui delegui.

Tres inspectors designats pel subdirector
general de la Inspecció d’Ensenyament.

La cap del Servei de Programació de Per-
sonal i Crèdits.

Si un cop constituïda la comissió al pre-
sident o a dos o més vocals els és impos-
sible comparèixer-hi, la directora general de
Recursos Humans designarà els suplents.

—3 Les comissions es constituiran en el
termini de deu dies hàbils a comptar a par-
tir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al DOGC. De l’acte de constitu-
ció se’n redactarà l’acta corresponent, que
serà signada per tots els membres que la
constitueixen i tramesa a la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans.

—4 A cada delegació territorial es farà pú-
blica al tauler d’anuncis la composició de la
comissió qualificadora corresponent, en el
termini de quinze dies naturals a comptar
des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.

Quant a la composició de la comissió qua-
lificadora prevista al punt 2 d’aquesta Re-
solució, es farà pública al tauler d’anuncis
de la seu central del Departament, en el
mateix termini assenyalat al paràgraf ante-
rior.

—5 Els membres de les comissions qua-
lificadores estaran afectats per les causes
d’abstenció i recusació previstes als articles
28 i 29 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.

—6 Les comissions qualificadores nome-
naran els mestres i professors tutors, segons
correspongui en cada cas.

Els tutors seran nomenats entre els fun-
cionaris docents de carrera del mateix cos
que l’aspirant, destinats en el centre en què
l’aspirant realitzi les pràctiques. En el cas
de professors d’ensenyament secundari o
d’escoles oficials d’idiomes la tutorització de
les pràctiques correspondrà al cap del de-
partament on hagi estat assignat el funcio-
nari en pràctiques, sempre que el cap del
departament sigui un funcionari del mateix

cos que l’aspirant. En el cas de no ser-ho,
la tutorització correspondrà a un altre pro-
fessor del departament que sigui del mateix
cos que l’aspirant. Quan no hi hagi cap altre
professor del departament que pugui realit-
zar la tutorització la comissió haurà de no-
menar un professor d’un altre centre.

Les funcions del tutor consistiran a as-
sessorar i informar l’aspirant respecte de
l’organització i el funcionament del centre i
dels seus òrgans de govern, participació i
coordinació didàctica i respecte al projecte
educatiu i curricular del centre. El tutor podrà
assistir a les classes que imparteixi l’aspi-
rant si ho considera convenient per a la
realització de les seves funcions.

—7 Al final del període de pràctiques, el
tutor i el director del centre elaboraran sen-
gles informes en els quals expressaran la
seva valoració pel que fa als aspectes que
es detallen en els models A i C inclosos a
l’annex d’aquesta Resolució, així com d’al-
tres dades que creguin d’interès. Aquesta
valoració s’expressarà en els termes satis-
factori o no satisfactori.

Els professors tutors dels aspirants de
psicologia i pedagogia emetran el seu infor-
me d’acord amb l’apartat B de l’annex.

El director del centre trametrà a la comis-
sió qualificadora corresponent els informes
esmentats en aquest punt.

—8 Les comissions qualificadores podran
sol·licitar als aspirants un informe final en
què hauran de fer una valoració de les difi-
cultats trobades i dels suports rebuts en el
desenvolupament de la seva activitat.
Aquest informe serà lliurat al final de la fase
de pràctiques a la comissió sol·licitant.

Igualment, les comissions podran sol·-
licitar a l’inspector del centre corresponent
un informe complementari sobre els aspec-
tes que consideri pertinents.

—9 L’avaluació dels aspirants serà efec-
tuada per cada comissió qualificadora a
partir dels informes emesos pel tutor i el
director del centre i, quan escaigui, es po-
dran tenir en compte els informes elaborats
per l’aspirant i per l’inspector del centre. El
judici de la comissió qualificadora s’expres-
sarà en termes d’apte o no apte.

A l’acta de qualificació s’inclourà els fun-
cionaris en pràctiques dels diferents cossos,
tant els que han de ser avaluats com els que
estiguin exempts d’avaluació de les pràcti-
ques pel fet d’haver prestat serveis, al-
menys, un curs escolar com a funcionaris
docents de carrera, d’acord amb el que es-
tableix el punt 2 de l’article 33 del Reial
decret 850/1993, de 30 de juny (BOE núm.
155, de 30.6.1993).

L’acta de qualificació l’hauran de signar,
com a mínim, tres membres de la comissió.

La comissió qualificadora lliurarà al dele-
gat territorial la relació dels funcionaris, amb
la qualificació corresponent, el qual la tra-
metrà a la Direcció General de Recursos
Humans.

—10 La comissió qualificadora prevista al
punt 2 d’aquesta Resolució actuarà d’acord
amb el procediment que s’estableix amb
caràcter general per a les comissions terri-
torials, amb les particularitats següents:

Els tutors seran nomenats entre els fun-
cionaris de carrera del mateix cos que l’as-
pirant, destinats, sempre que sigui possi-
ble, al mateix servei educatiu o programa.

Les funcions realitzades per l’inspector
del centre seran assumides per l’inspector
que té assignat el servei o programa cor-
responent.

Al final del període de pràctiques, el tutor
i el director del servei educatiu o, en el seu
cas, programa, elaboraran sengles informes
en els quals expressaran la seva valoració
pel que fa als aspectes que es detallen en
els models D i E inclosos a l’annex d’aquesta
Resolució.

La comissió qualificadora trametrà la re-
lació dels funcionaris, amb la qualificació
corresponent, a la Direcció General de Re-
cursos Humans.

—11 La Direcció General de Recursos Hu-
mans, d’acord amb les actes de les diferents
comissions qualificadores, comunicarà als
funcionaris en pràctiques declarats no aptes
aquesta circumstància, i obrirà un termini de
deu dies per presentar al·legacions, d’acord
amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener. Trascorregut aquest
termini, la directora general de Recursos
Humans dictarà la resolució que es trametrà
a la comissió qualificadora afectada i a l’in-
teressat.

Els funcionaris en pràctiques declarats no
aptes podran incorporar-se amb els selec-
cionats de la següent promoció per repetir,
per una única vegada, la fase de pràctiques
en els termes que estableix la base 11.3 de
la Resolució de 18 de març de 1999.

—12 Les comissions donaran per acaba-
des les seves actuacions en el moment en
què hagin estat qualificats tots els funcio-
naris en pràctiques que prestin serveis en
centres de l’àmbit territorial on està consti-
tuïda cada comissió, o bé en serveis edu-
catius o altres llocs de treball· Sens perju-
dici del que estableix el punt 14 d’aquesta
Resolució, l’acta de qualificació de les pràc-
tiques haurà de ser tramesa a la Direcció
General de Recursos Humans abans del 16
de juny de 2000, amb les excepcions que
es puguin derivar del que s’estableix al punt
següent.

—13 Amb data 1 d’abril de 2000 hauran
finalitzat la fase de pràctiques els funciona-
ris en pràctiques que hagin estat en servei
actiu en el cos docent durant un període
superior o igual a sis mesos i amb un perí-
ode d’avaluació mínim de tres mesos. Si hi
ha hagut absències justificades d’algun
aspirant, aquest període s’haurà de com-
pletar fins els tres mesos abans que la co-
missió emeti la seva qualificació.

Els funcionaris en pràctiques que el dia 1
d’abril de 2000 hagin estat en actiu en el
cos docent durant un temps inferior a sis
mesos o que no hagin realitzat un període
d’avaluació mínim de tres mesos hauran de
completar tant el període mínim de sis
mesos en servei actiu com el d’avaluació
mínim de tres mesos abans de ser avalu-
ats. La seva qualificació es formalitzarà tan



77

Núm. 802

bon punt s’hagin complert els períodes
esmentats. A aquests efectes, les comissi-
ons es consideraran constituïdes amb ca-
ràcter permanent fins que hagin avaluat els
funcionaris en pràctiques que tinguin assig-
nats. En qualsevol cas, les seves actuaci-
ons finalitzaran el 31 d’agost de 2000.

—14 Tot el que s’estableix als punts ante-
riors d’aquesta Resolució és d’aplicació als
mestres i professors que van superar els
processos selectius en convocatòries ante-
riors a la de l’any 1999 i que, degudament
autoritzats, no es van incorporar a la realit-
zació de la fase de pràctiques durant el
període que els corresponia, per haver d’in-
corporar-se al servei militar, a la prestació
social substitutòria o d’altres causes legals.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la directora general de Recursos
Humans o davant la consellera d’Ensenya-
ment, 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 procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 12 de gener de 2000

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

A. Indicadors per a l’informe del mestre o
professor tutor (general): satisfactori/no sa-
tisfactori.
—1 Compliment de la programació didàc-
tica del departament amb especial atenció
als criteris d’avaluació.
—2 Adaptació de la programació als seus
alumnes (programació d’aula i pràctica do-
cent).
—3 Participació en les activitats del depar-
tament.

B. Indicadors per a l’informe del profes-
sor tutor (psicologia i pedagogia): satisfac-
tov±/no satisfactori.
—1 Elaboració i desenvolupament del pla
anual d’actuació.
—2 Adequació de les intervencions a les
característiques dels alumnes i del centre.
—3 Suport a altres professors (tutors, de-
partaments didàctics) en activitats de diver-
sificació i orientació.

C. Indicadors per a l’informe del director
del centre: satisfactori/no satisfactori.
—1 Compliment de l’horari personal·
—2 Participació en les activitats del cen-
tre, integració en el claustre, treball en equip.
—3 Capacitat de relació i comunicació
amb els alumnes.

D. Indicadors per a l’informe del tutor (ser-
veis educatius o programes): satisfactori/no
satisfactori.
—1 Desenvolupament del pla anual d’ac-
tuació.
—2 Adequació de les intervencions a les
necessitats.
—3 Suport als centres i al professorat.

E. Indicadors per a l’informe del director
del servei educatiu o, en el seu cas, del
programa: satisfactori/no satisfactori.
—1 Compliment de l’horari personal·
—2 Participació en les activitats de treball
de l’equip.
—3 Capacitat de relació i comunicació.

(00.005.053)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Il·lusions, de Castelldefels.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat I l · lusions, de
Castelldefels, en petició d’autorització
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, 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 Il·lusions, de Castelldefels, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta 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 19 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 3 de gener de 2000

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: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Núm. de codi: 08057436.
Denominació: Il·lusions.
Adreça: av. 308, núm. 57.
Titular: M. Cinta Marín Galindo.
NIF: 37.730.607-G.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Il·lusions de Castelldefels, amb efec-
tes des de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 6 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 82 llocs escolars.

(99.355.074)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Tic Tac, de Corbera de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Tic Tac, de Corbe-
ra de Llobregat, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix 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 l’obertura del centre docent
privat Tic Tac, de Corbera de Llobregat, 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 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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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 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 3 de gener de 2000

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: Corbera de Llobregat.
Localitat: Corbera de Llobregat.
Núm. de codi: 08059056.
Denominació: Tic Tac.
Adreça: c. Pau Casals, núm. 18.
Titular: José Cabello Mora.
NIF: 43.496.411-F.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Tic Tac de Corbera de Llobregat, amb
efectes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 2 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 27 llocs escolars.

(99.355.075)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
de l’escola de música Sant Esteve Ses-
rovires, de Sant Esteve Sesrovires.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel represen-
tant legal de l’escola de música Sant Este-
ve Sesrovires, de Sant Esteve Sesrovires,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits neces-
saris que exigeix la legislació vigent, en
concret la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació, la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, el Decret
179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regu-
len les escoles de música i dansa, i el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats
de l’escola de música Sant Esteve Ses-
rovires, de Sant Esteve Sesrovires, amb
núm. de codi 08056079, situada al c. Dr.
Pau Costas, 49, amb efectes a partir de la
fi del curs 1998-1999.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centre 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, amb el recurs con-
tenciós administratiu previ, davant l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció, 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.

Sant Feliu de Llobregat, 3 de gener de 2000

P.D. (Resolució de 6.5.99, DOGC de 7.6.99)

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(99.355.078)

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2000, per
la qual es disposa l’inici d’activitats d’un ins-
titut d’educació secundària de Barcelona.

Mitjançant el Decret 310/1999, de 30 de
novembre (DOGC núm. 3032, de 10.12.1999),
es va crear un institut d’educació secundària
a Barcelona.

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

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

Resolc:

—1 Reconèixer a l’institut d’educació se-
cundaria amb número de codi 08046578,
ubicat al Camí de la Capel la, s/n, de
Barcelona, el començament de les seves
activitats acadèmiques i administratives a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000.

—2 La denominació específica i els ense-
nyaments que impartirà el centre són els se-
güents:

Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències de la

natura i de la salut; modalitat d’humanitats
i ciències socials; modalitat de tecnologia.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica Costa i Llobera.

—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’aquest centre docent públic.

Barcelona, 7 de gener de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(99.363.011)

EDICTE de 16 de desembre de 1999, pel
qual es notifica l’obertura del tràmit de vista
i audiència en l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada l’Es-
quitx, de Pallejà.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants privada l’Esquitx, de
Pallejà, amb número de codi 08051380,
iniciat d’ofici, es va intentar notificar, en
dates 27 de juliol de 1998 i 25 de setembre
de 1998, l’obertura del tràmit de vista i
audiència al titular de la llar d’infants al
domicili del centre, av. Generalitat, núm. 11,
de Pallejà. Les notificacions esmentades van
ser retornades pel servei de correus en
dates 1 de setembre de 1998 i 7 de novem-
bre de 1998, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 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, es notifica al titular
de la llar d’infants l’Esquitx, de Pallejà, amb
número de codi 08051380, l’obertura del
tràmit de vista i audiència, per tal que pugui
al·legar i presentar els documents i les jus-
tificacions que consideri oportunes en el ter-
mini de 15 dies hàbils a comptar de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Edicte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb
l’advertiment que un cop transcorregut
aquest termini es continuarà la tramitació de
l’expedient.

L’expedient és a disposició de la persona
interessada a les dependències de la Dele-
gació Territorial d’Ensenyament del Baix
Llobregat-Anoia, secció de Gestió de Cen-
tres (c. Laureà Miró, 328-330, 1a planta,
08980 Sant Feliu de Llobregat), de dilluns a
divendres, en horari d’oficina.

Sant Feliu de Llobregat,
16 de desembre de 1999

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(99.329.079)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 1999,
de modificació de la Resolució de 14 de juliol
de 1999, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre docent privat
Morillas, de Sabadell, i es declara extingit el
concert educatiu que tenia subscrit.



79

Núm. 802

Per la Resolució de 14 de juliol de 1999
(DOGC núm. 2950, d’11.8.1999), es va au-
toritzar el cessament d’activitats del centre
docent privat Morillas, de Sabadell, i es
declara extingit el concert educatiu que tenia
subscrit.

A l’empara del que disposa l’article 105
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es considera procedent modificar l’apartat
3 de l’esmentada Resolució.

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents i segons el que preveuen la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; el Reial decret 2377/
1985, de 18 de desembre, pel qual s’apro-
va el Reglament de normes bàsiques sobre
concerts educatius; el Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius, i la
resta de normativa aplicable,

Resolc:

—1 Modificar l’apartat 3 de la Resolució
de 14 de juliol de 1999, en el sentit que
tindrà efectes a partir de la fi del curs 1999-
2000.

—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 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, 20 de desembre de 1999

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(99.334.004)

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 1999,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Ginebró, de Llinars del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament de Barcelona II (comarques)
pel titular del centre docent privat Ginebró,

de Llinars del Vallès, en petició d’autoritza-
ció d’ampliació de locals i d’obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
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’ampliació de locals i l’ober-
tura de l’etapa d’educació secundària obli-
gatòria del centre docent privat Ginebró, de
Llinars del Vallès, 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 la consellera 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, 28 de desembre de 1999

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

Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Vallès Oriental

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Llinars del Vallès.
Localitat: Llinars del Vallès.
Núm. de codi: 08045161.
Denominació: Ginebró.
Adreça: c. Joaquim Costa (perllongament).
Titular: Escola Ginebró, SCCL.
NIF: F58241191.

Autorització de l’ampliació dels locals per
construcció d’un nou edifici dins del mateix
recinte escolar.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes des de l’inici del curs 1996-97.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura

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

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

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

(99.355.045)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Seimar, de Santa Coloma de Gramenet.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament de Barcelona II (comar-
ques), pel titular del centre docent privat
Seimar, de Santa Coloma de Gramenet, en
petició d’autorització d’ampliació de locals,
reducció d’unitats d’educació primària i
obertura de l’etapa d’educació secundària
obligatòria, 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, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació de locals, la re-
ducció d’unitats del nivell d’educació primà-
ria, i l’obertura de l’etapa d’educació secun-
dària obligatòria del centre docent privat
Seimar, de Santa Coloma de Gramenet, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 El nombre màxim de llocs escolares
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 la consellera d’Ensenyament, en el
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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, 3 de gener de 2000

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

Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Localitat: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08027602.
Denominació: Seimar.
Adreça: pg. Lluís Companys, 5-7.
Titular: Col. Seimar, SL.
NIF: B08785164.

Autorització de l’ampliació dels locals si-
tuats al pg. Lluís Companys, 5-7, de Santa
Coloma de Gramenet.

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 1995-96.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes des de l’inici del curs 1996-97.
Composició del centre a l’inici del curs 1999-
2000
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: 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.

(99.355.046)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sant Gervasi, de Mollet del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat Sant Gervasi,
de Mollet del Vallès, en petició d’ampliació
de locals per construcció d’un nou edifici
situat dins del mateix recinte escolar, au-
torització d’ampliació d’unitats del nivell
d’educació primària, autorització d’obertu-
ra de l’etapa d’educació secundària obli-

gatòria, dels ensenyaments de batxillerat i
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau mitjà i de grau superior, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació de locals per
construcció d’un nou edifici situat dins del
mateix recinte escolar, autoritzar l’ampliació
d’unitats del nivell d’educació primària,
autoritzar l’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria, dels ensenyaments
de batxillerat i dels ensenyaments de for-
mació professional de grau mitjà i de grau
superior del centre docent privat Sant
Gervasi, de Mollet del Vallès, en els termes
que s’especifica a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—2 Autoritzar la supressió del nivell de
batxillerat unificat polivalent i del curs d’ori-
entació universitària del centre docent pri-
vat Sant Gervasi, de Mollet del Vallès, en els
termes que s’especifica a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—3 El nombre màxim de llocs escolares
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.

—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 director general de Centres Do-
cents o davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 3 de gener de 2000

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

Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Vallès Oriental

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mollet del Vallès.
Localitat: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021545.
Denominació: Sant Gervasi.
Adreça: c. Sabadell, 41.
Titular: Escola Sant Gervasi, SCCL.
NIF: F08735714.

Autorització d’ampliació de 2 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-2000.

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, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1996-97.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat amb 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat de ciències de la
natura i de la salut amb capacitat per a 70
llocs escolars i 2 unitats de la modalitat de
tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1998-99.

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

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1998-99.

Autorització de supressió dels ensenya-
ments de batxillerat unificat polivalent a la fi
del curs 1997-98 i del curs d’orientació
universitària a la fi del curs 1998-99.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari amb
capacitat per a 225 llocs escolars, situades
a l’edifici núm. 1, que confronta al nord amb
el solar destinat a equipament públic.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars, situades a
l’edifici núm. 1, que confronta al nord amb
el solar destinat a equipament públic.

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, situades
a l’edifici núm. 2, que confronta a l’est amb
el carrer de Sabadell.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, situades a l’edi-
fici núm. 3, que confronta al sud amb el
carrer Álvarez de Castro.

FP de grau mitjà
Família química
Cicle formatiu de laboratori, amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars. Cicle
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formatiu d’operacions de fabricació de pro-
ductes farmacèutics, amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

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

Aquests ensenyaments s’autoritzen amb
efectes des de l’inici del curs 1999-2000.

Aquests ensenyaments s’imparteixen a
l’edifici núm. 3, que confronta al sud amb el
carrer Álvarez de Castro.

FP de grau superior
Família química
Cicle formatiu d’anàlisi i control, amb 1

grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Cicle formatiu de fabricació de productes

farmacèutics i afins, amb 1 grup amb capa-
citat per a 30 llocs escolars.

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

Aquests ensenyaments s’autoritzen amb
efectes des de l’inici del curs 1998-99.

Família comercial i màrqueting
Cicle formatiu de serveis al consumidor,

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Cicle formatiu de gestió del transport,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

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

Aquests ensenyaments s’autoritzen amb
efectes des de l’inici del curs 1999-2000.

Família informàtica
Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-

cacions informàtiques, amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

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

Aquests ensenyaments s’autoritzen amb
efectes des de l’inici del curs 1999-2000.

Aquests ensenyaments s’imparteixen a
l’edifici núm. 3, que confronta al sud amb el
carrer Álvarez de Castro.

(99.355.047)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual es dóna publicitat a diverses sub-
vencions concedides pel Departament
d’Ensenyament.

Atès el que disposa l’article 94.7 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, sobre la publicació al DOGC de
les subvencions innominades o genèriques
concedides pels departaments de la Gene-
ralitat a l’empara de l’article 94.4 d’aquest
Decret legislatiu;

Fent ús de les atribucions que m’atorga
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a diverses subvencions
concedides pel Departament d’Ensenya-
ment durant el primer, segon i tercer trimes-

tre de 1999, que es detallen a l’annex
d’aquesta Resolució, de conformitat amb
l’article 94.7 del Decret legislatiu 9/1994, de
13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, modificat per la Llei 25/1998, de 31
de desembre, de mesures administratives,
fiscals i d’adaptació a l’euro.

Barcelona, 3 de gener de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Entitat: centre docent privat Santa Teresa de
Lisieux.
Objecte: contractació d’un monitor.
Import: 824.317 ptes. (4.954,24 euros).
Aplicació pressupostària: 06.04.480.01/9.

Entitat: Cercle per a la Pedagogia Waldorf a
Catalunya.
Objecte: activitats de difusió del Cercle.
Import: 135.000 ptes. (811,37 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Objecte: projecte El nas màgic i les seves
històries. Pla d’animació a la lectura.
Import: 500.000 ptes. (3.005,06 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.460.01/4.

Entitat: Associació Cultural d’Activitats
Creatiumusicals Taller de Músics.
Objecte: difusió de la celebració de 20 anys
de Taller de Músics.
Import: 300.000 ptes. (1.803,04 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Associació Cultural Cèsar Martinell.
Objecte: premis del IV Concurs de Redac-
ció Escolar Cèsar Martinell.
Import: 100.000 ptes. (601,01 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedago-
gia Social (SERGI).
Objecte: coordinació de les activitats en
l’àmbit de la multiculturalitat que du a ter-
me l’entitat durant l’any 1999.
Import: 4.000.000 de ptes. (24.040,48 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Fundació Catalana Síndrome de
Down.
Objecte: seguiment dels alumnes amb sín-
drome de Down.
Import: 9.000.000 de ptes. (54.091,09 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.02/2.

Entitat: Associació de Paràlisi Cerebral
(ASPACE).
Objecte: elaboració de 100 icones pel Pro-
jecte Magatzem d’Icones Catalanes.
Import: 750.000 ptes. (4.507,59 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Associació d’Amics de l’Escola
Comte Guifré.
Objecte: actuacions de foment i desenvolu-
pament de la llengua i la cultura catalanes.
Import: 8.000.000 de ptes. (48.080,97 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Federació d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya, FAPAC.
Objecte: estudi Enquesta de la situació
actual de les APA de centres públics de
Catalunya.
Import: 2.225.000 ptes. (13.372,52 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Societat Catalana de Matemàtiques.
Objecte: difusió i convocatòria proves Can-
gur per a estudiants d’ensenyament secun-
dari.
Import: 400.000 ptes. (2.404,05 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: grup de mestres.
Objecte: despeses de funcionament, infor-
mació i difusió de les activitats correspo-
nents a l’any 1999.
Import: 3.900.000 ptes. (23.439,47 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.482.01/1.

Entitat: Associació-Institut Europeu de Pro-
grames d’Immersió Lingüística: Catalunya,
País Valencià i Illes Balears.
Objecte: edició del llibre Els programes d’im-
mersió: una perspectiva europea.
Import: 300.000 ptes. (1.803,04 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Servei de Biblioteques Escolars
L’Amic de Paper, Institut Nacional d’Educa-
ció Física de Catalunya.
Objecte: organització i realització d’activi-
tats de formació permanent del professorat
no universitari.
Import: 3.029.000 ptes. (18.204,66 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.482.01/1.

Entitat: Centre UNESCO.
Objecte: projecte coordinació de la xarxa
d’escoles associades a la UNESCO de
Catalunya.
Import: 3.500.000 ptes. (21.035,42 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Ajuntament de Calafell.
Objecte: projecte El lokal.
Import: 500.000 ptes. (3.005,06 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.460.01/4.

Entitat: Associació Tercer Congrés Europeu
de Matemàtiques.
Objecte: difusió del Tercer Congrés Europeu
de Matemàtiques.
Import: 500.000 ptes. (3.005,06 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: diversos alumnes.
Objecte: realització plans de transició al tre-
ball durant el curs 1998-99.
Import: 15.000.000 de ptes. (90.151,82
euros).
Aplicació pressupostària: 06.05.482.02/7.

Entitat: diversos alumnes.
Objecte: accions del projecte Nova Via
(Youthstart).
Import: 8.800.000 de ptes. (52.889,07 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.05.482.43/1.

Entitat: Federació d’Ensenyament de CCOO
de Catalunya.
Objecte: organització del V Seminari sobre
Normalització Lingüística als Països de Parla
Catalana.
Import: 100.000 ptes. (601,01 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.



Full de disposicions i actes administratius

82

Entitat: Fundació Orfeó Català Palau de la
Música Catalana.
Objecte: organització de la campanya Les
escoles al Palau.
Import: 3.500.000 ptes. (21.035,42 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Fundació Blanquerna Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació, Univer-
sitat Ramon Llull.
Objecte: publicitat, premsa i difusió de les
II Jornades sobres les Necessitats Educati-
ves Especials a l’Aula.
Import: 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Escolania de Montserrat.
Objecte: realització d’experiències artistico-
musicals.
Import: 5.000.000 de ptes. (30.050,61 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Ediciones Primera Plana, SA.
Objecte: publicació El Periódico de l’ESO.
Import: 2.000.000 de ptes. (12.020,24 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Associació d’Amics Vicky Sherpa.
Objecte: despeses personal de direcció de
l’Escola de Mestres Maria A. Canals.
Import: 3.000.000 de ptes. (18.030,36 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Associació Ribermúsica.
Objecte: organització i realització III Cicle de
Concerts a les Galeries d’Art.
Import: 150.000 ptes. (901,52 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Patronat l’Arjau.
Objecte: lloguer de l’auditori en l’organitza-
ció del IV Concurs d’Interpretació Musical
l’Arjau.
Import: 150.000 ptes. (901,52 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Associació Cercle de Defensa i Di-
fusió de la Llengua i Cultura Catalanes.
Objecte: organització jornades Estudis Ca-
talans d’Estiu.
Import: 600.000 ptes. (3.606,07 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Fundació Universitat Catalana d’Es-
tiu.
Objecte: allotjament i manutenció per a la
realització de la XXXI edició de la Universi-
tat Catalana d’Estiu.
Import: 9.000.000 de ptes. (54.091,09 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Jove Orquestra de Catalunya.
Objecte: realització de l’Encontre d’Estiu.
Import: 24.958.750 ptes. (150.005,11 eu-
ros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Associació Consell Català de Músi-
ca.
Objecte: activitats en l’àmbit de l’educació
ambiental.
Import: 3.500.000 ptes. (21.035,42 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Federació de Joventuts Musicals de
Catalunya.

Objecte: despeses corresponents al Cicle
Inicial d’Audicions per a Escoles.
Import: 2.500.000 ptes. (1.505,42 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

(99.355.082)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat El Jardinet, del Prat de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat El Jardinet, del Prat
de Llobregat, en petició d’autorització
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, 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 El Jardinet, del Prat de Llobregat, 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 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 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,
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 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 3 de gener de 2000

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: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08058507.
Denominació: El Jardinet.
Adreça: avinguda de Montserrat, núm. 133,
baixos 2a.
Titular: Escola infantil El Jardinet, SL.
NIF: B61032017.

Autorització d’obertura del centre docent
privat El Jardinet, del Prat de Llobregat, 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.
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars.

(99.355.072)

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2000, de
modificació dels concerts educatius de di-
versos centres docents privats per als ni-
vells postobligatoris.

La Resolució de 20 de maig de 1999
(DOGC núm. 2919, de 29.6.1999) va modi-
ficar i renovar concerts educatius de cen-
tres docents privats per als nivells postobli-
gatoris.

La Resolució de 14 d’octubre de 1999
(DOGC núm. 3000, de 22.10.1999) va re-
soldre els recursos de reposició interposats
contra la Resolució de 20 de maig de 1999.

Segons els punts 9, 10 i 11 de la Reso-
lució de 20 de maig de 1999, la concerta-
ció definitiva de les unitats per als diferents
ensenyaments de nivells postobligatoris
quedava subjecta a la revisió posterior de
les unitats segons el resultat general de la
matrícula.

Per tot això, d’acord amb el que dispo-
sen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació; el Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius; el Reial decret 2377/1985, de 18
de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de normes bàsiques sobre concerts
educatius, modificat pel Reial decret 139/
1989, de 10 de febrer; el Decret 209/1994,
de 26 de juliol, de modificació del calendari
d’aplicació i de l’adequació dels concerts
educatius vigents a la nova ordenació del
sistema educatiu a Catalunya, i la resta de
normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu per al ni-
vell de cicle formatiu de grau mitjà dels cen-
tres docents privats que figuren a l’annex 1
d’aquesta Resolució.

Aquestes modificacions tenen efectes des
de l’inici del curs escolar 1999-2000.
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—2 Modificar el concert educatiu per al ni-
vell de cicle formatiu de grau superior dels
centres docents privats que figuren a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució.

Aquestes modificacions tenen efectes des
de l’inici del curs escolar 1999-2000.

—3 Modificar el concert educatiu per al ni-
vell de batxillerat dels centres docents pri-
vats que figuren a l’annex 3 d’aquesta Re-
solució.

Aquestes modificacions tenen efectes des
de l’inici del curs escolar 1999-2000.

—4 Modificar el concert educatiu per al ni-
vell de formació professional de segon grau
dels centres docents privats que figuren a
l’annex 4 d’aquesta Resolució.

Aquestes modificacions tenen efectes des
de l’inici del curs escolar 1999-2000.

—5 Els delegats territorials corresponents
del Departament d’Ensenyament procedi-
ran a subscriure les diligències de modifi-
cació dels concerts educatius dels centres
dels seus territoris, d’acord amb el que
disposa l’article 11 del Decret 56/1993, de
23 de febrer.

—6 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 con-
tenciosa 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 7 de gener de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

BATX: batxillerat.
CFPM 0201: gestió administrativa.
CFPM 0304: explotacions ramaderes.
CFPM 0501: electromecànica de vehicles.
CFPM 0601: comerç.
CFPM 0801: equips i instal·lacions elec-

trotècniques.
CFPM 0802: equips electrònics de con-

sum.
CFPM 1103: elaboració de vins i altres be-

gudes.

CFPM 1601: cures auxiliars d’infermeria.
CFPM 1602: farmàcia.
CFPM 1901: instal·lació i manteniment

electromecànic de maquinària i conducció de
línies.

CFPS 0251: secretariat.
CFPS 0252: administració i finances.
CFPS 0451: disseny i producció editorial.
CFPS 0651: gestió comercial i màrque-

ting.
CFPS 0653: comerç internacional.
CFPS 0751: desenvolupament i aplicació

de projectes de construcció.
CFPS 0851: sistemes de regulació i con-

trol automàtics.
CFPS 0852: desenvolupament de pro-

ductes electrònics.
CFPS 0853: instal·lacions electrotècni-

ques.
CFPS 0854: sistemes de telecomunica-

ció i informàtics.
CFPS 1053: informació i comercialització

turístiques.
CFPS 1452: desenvolupament de projec-

tes mecànics.
CFPS 1453: producció per mecanització.
CFPS 1554: anàlisi i control.
CFPS 1654: laboratori de diagnòstic clí-

nic.
CFPS 1658: documentació sanitària.
CFPS 1752: educació infantil.
CFPS 1953: manteniment d’equips indus-

trials.
CFPS 2251: administració de sistemes in-

formàtics.
CFPS 2252: desenvolupament d’aplica-

cions informàtiques.
FP2: formació professional segon grau.
A: unitats concertades de les branques

administrativa, comercial, delineació i llar
d’infants de la formació professional.

B: unitats concertades de les altres bran-
ques de la formació professional.

Delegació Territorial de Barcelona I
(ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08005485.
Denominació: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.
0601: 1 priv.

Codi: 08007871.
Denominació: Sant Ferran.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.
0801: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 08008191.
Denominació: Santa María de los Apósto-
les.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Codi: 08032211.
Denominació: CEYR-Villarroel.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0501: 4 (2 1r 2 2n) priv.

1601: 3 priv.
1602: 2 priv.

Codi: 08033638.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 2 priv.

Codi: 08033651.
Denominació: Ipsome.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0601: 1 priv.

Codi: 08035015.
Denominació: López Vicuña.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.
1601: 2 priv.
1602: 1 priv.

Codi: 08036871.
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

1601: 3 priv.

Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0501: 3 (2 1r 1 2n) priv.
0601: 1 priv.
0801: 3 (2 1r 1 2n) priv.

Codi: 08037589.
Denominació: Centre Villar.
Municipi: Barcelona
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08000712.
Denominació: Llefià.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0801: 4 (2 1r 2 2n) priv.
0802: 4 (2 1r 2 2n) priv.

Codi: 08034916.
Denominació: Centre de FP Joan Maragall.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.
0601: 1 priv.
1601: 2 priv.
1602: 1 priv.

Codi: 08031988.
Denominació: CECOM.
Municipi: l’Hospitatet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

1601: 4 priv.

Codi: 08032051.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 2 priv.
0601: 1 priv.
0801: 1 priv.

Comarca: Osona.

Codi: 08030871.
Denominació: Maurici Izern.
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Municipi: Vic.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 2 priv.

Codi: 08030959.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Municipi: Vic.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell edu-
catiu.

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08017840.
Denominació: Educem.
Municipi: Granollers.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.
1602: 1 priv.

Codi: 08021508.
Denominació: Lestonnac.
Municipi: Mollet del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Delegació territorial del Baix Llobregat

Comarca: Anoia.

Codi: 08019551.
Denominació: Igualada.
Municipi: Igualada.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08031231.
Denominació: Modolell.
Municipi: Viladecans.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 2 priv.
0501: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0601: 1 priv.

Delegació territorial
del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08034151.
Denominació: Ca n’Oriac.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 2 priv.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Alt Empordà.

Codi: 17003124.
Denominació: Empordà-San José.
Municipi: Roses.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.

Comarca: Gironès.

Codi: 17001590.
Denominació: Bell-lloc del Pla.
Municipi: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell edu-
catiu.

Delegació territorial de Lleida

Comarca: Alt Urgell.

Codi: 25004152.
Denominació: La Salle.
Municipi: la Seu d’Urgell.

Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.
0201: 1 priv.
0501: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0801: 1 (1 2n) priv.

Comarca: Segrià.

Codi: 25000389.
Denominació: Escuela Familiar Agraria el
Pla.
Municipi: Almacelles.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0304: 1 (1 2n) priv.
1103: 1 priv.

Codi: 25002933.
Denominació: Escuela Familiar Agraria la Gi-
nesta.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Comarca: Urgell.

Codi: 25004486.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Tàrrega.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.

Delegació territorial de Tarragona

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43002351.
Denominació: Maria Rosa Molas.
Municipi: Reus.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0201: 1 priv.

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003151.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0601: 1 priv.
0801: 1 (1 2n) priv.
1901: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 43003549.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

ANNEX 2

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004717.
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0653: 1 priv.
1752: 3 (2 1r 1 2n) priv.

Codi: 08008191.
Denominació: Santa Maria de los Apósto-
les.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Codi: 08010882.
Denominació: Molina.
Municipi: Barcelona.

Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.
Centre sense concert en aquest nivell

educatiu.

Codi: 08013767.
Denominació: Prat.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0651: 1 priv.
2252: 1 priv.

Codi: 08014139.
Denominació: Psicoforma-Fontanella.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 2 (1 1r 1 2n).
0653: 1 priv.

Codi: 08014221.
Denominació: Escuela Prof. Ind. María Au-
xiliadora.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0251: 1 priv.
0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2252: 1 priv.

Codi: 08014279.
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0451: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0851: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0852: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0854: 2 priv.
1452: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1453: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2251: 1 priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 08032208.
Denominació: Centre d’Estudis Politècnics.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0251: 1 priv.
0252: 4 (2 1r 2 2n) priv.
0651: 2 priv.
2252: 5 (3 1r 2 2n) priv.

Codi: 08033638.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0251: 1 priv.
1053: 2 priv.

Codi: 08035015.
Denominació: López Vicuña.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0653: 2 (1 1r 1 2n).
1658: 1 priv.
1752: 2 priv.

Codi: 08036767.
Denominació: Karmay.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0251: 1 priv.
0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0653: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2251: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 1 (1 2n) priv.
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0651: 1 priv.
1953: 3 (2 1r 1 2n) priv.
2251: 1 priv.

Codi: 08037589.
Denominació: Centre Villar.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0651: 1 priv.
0854: 3 (1 1r 2 2n) priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0852: 1 (1 2n) priv.
1752: 7 (4 1r 3 2n) priv.
2251: 1 priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0751: 1 (1 2n) priv.
0854: 1 priv.
1554: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2251: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 08038673.
Denominació: Dolmen
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 3 (2 1r 1 2n) priv.
1654: 3 (1 1r 2 2n) priv.

Comarca: Osona.

Codi: 08030959.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Municipi: Vic.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08021508.
Denominació: Lestonnac.
Municipi: Mollet del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Delegació territorial del Baix Llobregat

Comarca: Anoia.

Codi: 08019551.
Denominació: Igualada.
Municipi: Igualada.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

1752: 1 priv.

Delegació territorial
del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08035805.
Denominació: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.

0751: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Delegació territorial de Lleida

Comarca: Segrià.

Codi: 25002933.
Denominació: Escuela Familiar Agraria la Gi-
nesta.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Delegació Territorial de Tarragona

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003151.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0651: 1 priv.
0853: 2 (1 1r 1 2n) priv.

ANNEX 3

Delegació territorial de Barcelona I
(ciutat).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003361.
Denominació: Anna Ravell.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 3 priv.

Codi: 08003658.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 1 priv.

Codi: 08005746.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 4 priv.
2n curs: 5 priv.

Codi: 08006167.
Denominació: Modeclar.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 2 priv.

Codi: 08007871.
Denominació: Sant Ferran.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.

Codi: 08009260.
Denominació: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 6 priv.
2n curs: 5 priv.

Codi: 08010961.
Denominació: La Salle Barceloneta.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 3 priv.
2n curs: 2 priv.

Codi: 08031897.
Denominació: Bemen 3.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 1 priv.

Codi: 08031927.
Denominació: Escola Tècnico-Professional
Xavier.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 3 priv.
2n curs: 2 priv.

Codi: 08035015.
Denominació: López Vicuña.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 3 priv.
2n curs: 2 priv.

Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 1 priv.
2n curs: 1 priv.

Codi: 08037589.
Denominació: Centre Villar.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 1 priv.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08018561.
Denominació: Xaloc.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 4 priv.
2n curs: 3 priv.

Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 4 priv.
2n curs: 3 priv.

Delegació territorial del Baix Llobregat

Comarca: Anoia.

Codi: 08019551.
Denominació: Igualada.
Municipi: Igualada.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 1 priv.

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08042640.
Denominació: Cell-1.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 1 priv.

Codi: 08032555.
Denominació: Goar.
Municipi: Viladecans.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 1 priv.
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Delegació territorial
del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 4 priv.
2n curs: 3 priv.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Gironès.

Codi: 17001590.
Denominació: Bell-lloc del Pla.
Municipi: Girona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 3 priv.
2n curs: 2 priv.

Delegació territorial de Lleida

Comarca: Alt Urgell.

Codi: 25004152.
Denominació: La Salle.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

Comarca: Pla d’Urgell.

Codi: 25003184.
Denominació: La Salle.
Municipi: Mollerussa.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

1r curs: 2 priv.
2n curs: 3 priv.

ANNEX 4

Delegació territorial de Barcelona I
(ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: FP2.

A: 2 priv.
B: 4 priv.

Delegació territorial
del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: FP2.

A: 2 priv.
B: 2 priv.

(99.363.041)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
d’11 de juny de 1999, per la qual es cons-
titueixen noves zones escolars rurals i es mo-
difica la composició, la seu i la denominació
d’altres de constituïdes anteriorment (DOGC
núm. 2926, pàg. 9278, de 8.7.1999).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 2926, pàg. 9278, de 8.7.1999,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 2926, on diu:
“ZER Pic de la Mola, 43009412, Esglé-

sia, 2, 43838 Creixell, ...”,
ha de dir:

“ZER Pic de la Mola, 43009412, Navarra,
s/n, 43838 Creixell, ...”.

Barcelona, 3 de gener de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(99.355.081)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2000, per
la qual es disposa el compliment de la Sen-
tència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 472/95.

La Secció Quarta de la Sala  Contencio-
sa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha dictat Sentència en
el recurs contenciós administratiu núm. 472/
95, interposat per la Confederació Sindical
de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya contra l’Ordre de 16 de gener de
1995, sobre les funcions corresponents als
llocs de treball reservats a funcionaris del
cos de titulats superiors de la Generalitat de
Catalunya, especialitat de salut pública, que
presten serveis a les delegacions territorials
del Departament d’Ensenyament. La part
dispositiva de la Sentència esmentada, tex-
tualment traduïda, estableix:

“Estimar el recurs contenciós administra-
tiu interposat pel lletrat Josep M. Panadès
i Cortés, en representació de la Confedera-
ció Sindical de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya (Federació d’Ensenyament)
contra l’Ordre de 16 de gener de 1995 del
Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya, que es declara nul·la de
ple dret, sense fer especial pronunciament
sobre costes”.

Atès el que disposen els articles 103 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, reguladora de la jurisdicció contencio-
sa administrativa, i d’acord amb la Resolu-
ció  del conseller d’Ensenyament de 6 de
maig de 1999, de delegació de competèn-
cies en el secretari general del Departament
d’Ensenyament (DOGC núm. 2904, de
7.6.1999),

Resolc:

Ordenar el compliment de la Sentència es-
mentada en els seus termes exactes.

Barcelona, 10 de gener de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.011.001)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
d’1 de setembre de 1999, per la qual es fa
pública la concessió de llicències retribuï-
des per dur a terme treballs de recerca i

estudis directament relacionats amb llocs de
treball durant el curs 1999-2000, destina-
des als funcionaris de carrera dels cossos
docents dependents del Departament d’En-
senyament i als del cos d’inspectors al ser-
vei de l’administració educativa (DOGC núm.
2973, pàg. 12020, de 13.9.1999).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 2973 pàg. 12020,
de 13.9.1999, se’n detalla l’oportuna cor-
recció.

A la pàg. 12021, Llista de persones que
han obtingut llicència retribuïda, on diu:
“Huguet Biosca, Josepa37251858 29,75”,
ha de dir:
“Huguet Biosca, Josepa37251585 29,75”.

Barcelona, 16 de desembre de 1999

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(99.327.063)


