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RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Divina Providència, de Vilanova i la Geltrú.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la Delegació territorial del Departament d’En-
senyament de Barcelona II (comarques), pel
titular del centre docent privat Divina Provi-
dència, de Vilanova i la Geltrú, en petició d’au-
torització d’ampliació de locals per a la cons-
trucció d’un nou edifici dins del mateix recinte
escolar, de reducció d’unitats d’educació pri-
mària i d’obertura de l’etapa d’educació se-
cundària 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, 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
Divina Providència, de Vilanova i la Geltrú,
en els termes que s’especifiquen 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, 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 Garraf

Delegació Territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Núm. de codi: 08031599.
Denominació: Divina Providència.
Adreça: c. Providència, 1.
Titular: Clarisses de la Divina Providència.
NIF: Q0800192G.

Autorització d’ampliació de locals per a
la construcció d’un nou edifici al mateix
recinte escolar.

Autorització de reducció de 4 unitats del
nivell d’educació primària, amb capacitat per
a 100 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1994-95.

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, amb efec-
tes des de l’inici del curs 1995-96.
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.
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Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(99.355.041)

EDICTE de 18 de gener de 2000, pel qual
es notifica la Resolució de 21 de desembre
de 1999, per la qual s’acorda incoar expe-
dient disciplinari a un funcionari docent.

Atès que, segons comunica el director de
l’IES Lluís Vives, de Barcelona, ha no estat
possible practicar la notificació de la Reso-
lució de 21 de desembre de 1999 d’aques-
ta Secretaria General, per la qual s’acorda
incoar expedient disciplinari al funcionari
docent senyor Pere Balañà i Abadia, DNI
37.629.079, amb destinació a l’IES Lluís
Vives, de Barcelona, per absència al lloc de
treball per malaltia, en aplicació del que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica que la Re-
solució de 21 de desembre de 1999 esmen-
tada està a la disposició de l’interessat a la
Delegació Territorial d’Ensenyament de
Barcelona I (ciutat), ubicada a l’avinguda
Paral·lel, 71-77, 08004 Barcelona.

Barcelona, 18 de gener de 2000

Ramón Farré i Roure
Secretari general

(00.021.021)

EDICTE de 18 de gener de 2000, pel qual
es notifica la proposta de Resolució en l’ex-
pedient disciplinari incoat a un funcionari do-
cent.

Atès que, segons comunica el director
de l’IES Lluís Vives, de Barcelona, no ha
estat possible practicar la notificació de la
Resolució de 21 de desembre de 1999
d’aquesta Secretaria General, per la qual
es declara la caducitat del procediment
disciplinari incoat al funcionari docent se-
nyor Pere Balañà i Abadia, DNI 37.629.079,
per absència al lloc de treball  per malaltia,
en aplicació del que disposa l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es notifica que la Resolució de 21 de de-
sembre de 1999 esmentada està a la dis-
posició de l’interessat a la Delegació Terri-
torial d’Ensenyament de Barcelona I (ciutat),
ubicada a l’avinguda Paral·lel, 71-77, 08004
Barcelona.

Barcelona 18 de gener de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.020.091)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 1999,
per la qual es crea una secció d’educació
secundària a Sant Quirze de Besora.

La demanda de places escolars a Ca-
talunya i el dèficit existent fan necessària la
creació de noves places escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com preveu la planificació escolar, s’ha
considerat convenient crear una secció
d’educació secundària a Sant Quirze de
Besora, el funcionament de la qual s’ade-
quarà al que estableix el Decret 199/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el regla-
ment orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació secundària i for-
mació professional de grau superior i a la
resta de normativa legal reglamentària.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Crear una secció d’educació secun-
dària a Sant Quirze de Besora, amb núme-
ro de codi 08058428, ubicada al c. Mestre
Quer, 11, de Sant Quirze de Besora, comar-
ca d’Osona, adscrita a l’institut d’educació
secundària Cirvianum, amb número de codi
08041398, de Torelló, del qual n’és part in-
tegrant.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica de Sant Quirze de Besora.

—2 La secció esmentada comença les
seves activitats acadèmiques i administra-
tives des de l’inici del curs escolar 1998-
99, i impartirà els ensenyaments de primer
cicle de l’educació secundària obligatòria.

—3 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es que exigeixi el funcionament d’aquesta
secció.

Barcelona, 3 de novembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.291.007)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 1999,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat Camprubí, de
Sant Feliu de Llobregat, i es declara extingit
el concert educatiu que tenia subscrit.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat Camprubí, de Sant Feliu de
Llobregat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Un cop estudiades les circumstàncies que
concorren en aquest centre, ateses les
dades de la zona escolar a què pertany i la
disminució irreversible de llocs escolars com
a conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb el
que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del dret a l’educació, el

Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autoritzacions dels centres docents
privats, el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats, en
el nivell educatiu que es determina, del
centre docent privat que figura a l’annex
d’aquesta Resolució; per tant, es revoca
l’autorització de funcionament del nivell
corresponent.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’article anterior, es declara extingit el con-
cert educatiu subscrit amb el titular del
centre que consta a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

—4 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment ad-
ministratiu 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, 16 de novembre de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Baix Llobregat.
Codi: 08044892.
Denominació: Camprubí.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu que cessa: cicle formatiu de
grau mitjà.

(99.306.007)
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RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 1999,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat El Picarol, de Sant Esteve
Sesrovires.

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 El Picarol, de Sant Esteve
Sesrovires, en petició d’autorització d’ober-
tura, 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 El Picarol, de Sant Esteve Sesrovires,
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
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 19 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat,
9 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

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Esteve Sesrovires.

Localitat: Sant Esteve Sesrovires.
Núm. de codi: 08058121.
Denominació: El Picarol.
Adreça: c. Jardinets, s/n.
Titular: Llar d’infants El Picarol, SCP.
NIF: G-60138724.

Autorització d’obertura del centre docent
privat El Picarol, de Sant Esteve Sesrovires,
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.

(99.326.047)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2000, d’au-
torització d’obertura de l’escola de dansa
de titularitat privada Escola de Dansa del
Centre de Lectura de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de l’escola de dansa de titularitat privada
Escola de Dansa del Centre de Lectura de
Reus, en petició d’autorització d’obertura,
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 Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les es-
coles de música i de dansa, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’Escola de
Dansa del Centre de Lectura de Reus, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució es consideren des de
l’inici del curs 1999-2000.

—3 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
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 la
defensa dels seus interessos.

Tarragona, 10 de gener de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Baix Camp

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus.
Codi: 43009552.
Denominació: Escola de Dansa del Centre
de Lectura de Reus.
Adreça: carrer Major, 5.
Titular: Centre de Lectura de Reus.
NIF: G43014604.

Autorització d’obertura de l’Escola de
Dansa del Centre de Lectura de Reus, amb
una capacitat simultània per a 125 llocs
escolars.

(99.363.010)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’una gestió de servei pú-
blic.

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

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0041/2000.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió de ser-

vei públic, modalitat concessió, per a l’ex-
plotació del servei de cafeteria i menjador de
l’edifici de la Via Augusta, 202-226, de
Barcelona, seu dels serveis centrals del
Departament d’Ensenyament.

b) Termini d’execució: 1 any des de la
data de signatura de contracte.

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

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

—4 Garanties
Provisional: 300.000 ptes., equivalent a

1.803,04 euros.
Definitiva: 600.000 ptes., equivalent a

3.606,07 euros.

—5 Requisits específics: els que s’espe-
cifiquen en la clàusula 5.3 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és festiu o dis-
sabte, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 5 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o als domicilis de les dele-
gacions territorials del Departament d’En-
senyament.

Les proposicions també es podran 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o dia festiu, el termini es prorroga-
rà automàticament fins al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 14 de gener de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.020.055)


