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RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a diversos centres docents públics.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de diver-
sos centres docents públics per atribuir una
nova denominació específica als centres, es
van instruir els expedients corresponents.

S’ha comprovat als expedients esmentats
que els centres compleixen els requisits que
exigeix l’article 6 de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir als centres docents públics que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució les de-
nominacions específiques que s’hi detallen.

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 a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca del Barcelonès

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi de centre: 08044223.
Adreça: c. Bellavista, 32
Denominació específica actual: l’Estel.
Nova denominació específica: l’Estel-Can
Bori.

Delegació territorial de Barcelona I
(ciutat).

Comarca del Barcelonès

Municipi: Barcelona.
Codi de centre: 08001601.

Adreça: pg. de la Circumval·lació, 5
Denominació específica actual: Mare de Déu
del Pilar.
Nova denominació específica: Parc de la
Ciutadella.

(00.052.082)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual es fan públiques les adjudicacions
definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article
94.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques,
mitjançant aquesta Resolució es fan públi-
ques les següents adjudicacions definitives
referents als expedients de contractació que
s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament.

Número d’expedient: 0040/1999.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: servei d’elaboració
de la revista BIEC, Butlletí Informatiu de l’En-
senyament a Catalunya, del Departament
d’Ensenyament, durant l’any 1999.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2785,
de 14.12.1998.
Pressupost base de licitació: 26.550.000
ptes., inclòs l’IVA del 16%, de les quals es
descomptarà mensualment una quantitat
mínima de 5.000.000 de ptes. anuals en
concepte de publicitat.
Data d’adjudicació: 7 de gener de 1999.
Contractista: Beut y Espinal, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 2.950.000 ptes., IVA
inclòs, que suposen un import total de
26.550.000 ptes., IVA inclòs, equivalent a
159.568,71 euros, de les quals es descomp-
tarà mensualment, en novenes parts, la
quantitat de 5.000.000 de ptes./anuals.

Número d’expedient: 0042/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: serveis per al funci-
onament d’un camp d’aprenentatge a la
Granja Escola de Juneda.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació: 7.440.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 44.715,30
euros.
Data d’adjudicació: 23 de febrer de 1999.
Contractista: Granja Escola Les Obagues,
SCCL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 620.000 ptes./mensu-
al, IVA inclòs, el que representa un import
total de 6.200.000 ptes., equivalent a
37.262,75 euros.

Número d’expedient: 0089/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions
Objecte del contracte: servei de reprografi-
at i manipulat de material divers del Depar-
tament d’Ensenyament, durant l’any 1999.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2832,
de 22.2.1999.
Pressupost base de licitació: 15.000.000 de
ptes., IVA inclòs, equivalent a 90.151,82
euros.
Data d’adjudicació: 7 d’abril de 1999.
Contractista: Inforsistem, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 15.000.000 de ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 90.151,82 euros.

Número d’expedient: 138/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: servei de vigilància
dels serveis centrals del Departament d’En-
senyament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2847,
de 15.3.1999.
Pressupost base de la licitació: 11.317.500
ptes., IVA inclòs, equivalent a 68.019,54
euros.
Data d’adjudicació: 15 d’abril de 1999.
Contractista: Compañía Europea de Servi-
cios de Seguridad, SA (CESS).
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 11.196.780 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 67.294,00 euros.

Número d’expedient: 225/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: servei de gestió in-
tegral pel que fa a una actuació formativa
respecte als ensenyaments de formació
professional dins el certamen Saló de l’En-
senyament 1999.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2818,
de 2.2.1999.
Pressupost base de la licitació: 22.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 132.222,6
euros.
Data d’adjudicació: 18 de febrer de 1999.
Contractista: Burson Marsteller, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 21.000.000 de ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 126.212,54 euros.

Número d’expedient: 257/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: assessorament i de-
finició d’estratègies en relació amb les ac-
tuacions del Departament en matèria de
divulgació de la formació professional.
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Tipus de contracte: consultoria i assistèn-
cia tècnica.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2832,
de 22.2.1999.
Pressupost base de la licitació: 38.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 228.384,60
euros.
Data d’adjudicació: 11 de març de 1999.
Contractista: Burson Marsteller, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 36.000.000 de ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 216.364,36 euros.

Número d’expedient: 266/99
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: servei de manteni-
ment de les centrals de robatori i connexió
a la central d’alarmes i custòdia de claus de
diverses dependències del Departament
d’Ensenyament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC núm. 2850,
18.3.1999, i BOE núm. 65, 17.3.1999.
Pressupost base de la licitació: 58.000.000
de ptes. IVA inclòs, equivalent a 348.587,02
euros.
Data d’adjudicació: 29 d’abril de 1999.
Contractista: Wunderman Cato Johnson, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 55.140.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 331.398,07 euros.

Número d’expedient: 275/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: producció audiovisual
i informació gràfica de les actuacions que el
departament haurà de portar a terme en
matèria d’informació de la formació profes-
sional i l’avaluació d’aquestes.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2832,
de 22.2.1999.
Pressupost base de la licitació: 36.300.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 218.167,39
euros.
Data d’adjudicació: 12 de març 1999.
Contractista: Young & Rubicam, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 33.300.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 200.137,03 euros.

Número d’expedient: 290/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: producció audiovisual
de 2 espots divulgatius de la formació pro-
fessional, així com l’avaluació del seu im-
pacte, per al Departament d’Ensenyament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 33.700.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 202.541,08
euros, de les quals, 32.500.000 ptes. cor-
responen a la producció dels 2 espots i
1.200.000 ptes. corresponen a l’avaluació
del seu impacte.
Data d’adjudicació: 20 d’abril de 1999.
Contractista: Young & Rubicam, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 29.700.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 178.500,60 euros.

Número d’expedient: 299/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: servei de difusió pu-
blicitària de la campanya Preinscripció curs
1999-2000. Centres docents de Catalunya.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 22.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 132.222,66
euros.
Data d’adjudicació: 17 de febrer de 1999.
Contractista: Media Planning, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 21.997.704 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 132.208,86 euros.

Número d’expedient: 0376/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament
d’ordinadors, programaris i 17 impressores
làser per a xarxa.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat amb
consulta mínima a tres subministradors ho-
mologats.
Pressupost base de licitació: 101.675.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 611.079,06
euros. Lot 1: maquinari (75.000.000 de
ptes.), lot 2: programari (22.000.000 de
ptes.) i lot 3: 17 impressores HP 4.000 N
(275.000 ptes./unit.) 4.675.000 ptes.
Data d’adjudicació: 18 de març de 1999.
Contractistes i imports d’adjudicació:

Fujitsu ICL España, SA (lot 1: subminis-
trament de 317 ordinadors S800 PIII 450
MHz,), import unitari: 236.530 ptes., el que
representa un total de 74.980.010 ptes., IVA
inclòs.

Wang Networks Services, SL (lot 2: sub-
ministrament de 272 llicències dels progra-
mes: Microsoft Office 97 professional, im-
port : 52.037 ptes./unit., extra personal
client 6.4, import: 23.074 ptes./unit., Cli-
ent SNA Server 32 bits, import 5.602 ptes./
unit., import 3 llicències 80.713 ptes., que
representa un total de 21.953.936 ptes.,
IVA inclòs.

Sumi Informàtica, SA, subministrament de
17 impressores HP 4000 N, import unitari:
259.000 ptes., el que representa un total de
4.403.000 ptes., IVA inclòs.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import total d’adjudicació: 101.336.946
ptes., IVA inclòs, equivalent a 609.047,31
euros.

Número d’expedient: 0454/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: servei d’impressió i
fotocomposició de currículums de batxille-

rat per al Departament d’Ensenyament. Lot
A: impressió i lot B: fotocomposició.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2872,
de 21.4.1999.
Pressupost base de licitació: 8.000.000 de
ptes., IVA inclòs, equivalent a 48.080,97
euros, de les quals : lot A : 6.372.000 ptes.,
IVA inclòs (38.296,49 euros), lot B: 1.628.000
ptes., IVA inclòs (9.784,48 euros).
Data d’adjudicació: 25 de maig de 1999.
Contractistes i imports d’adjudicació:

Editorial Vilcar y Gràficas Hamburg, SA,
import màxim de 4.190.000 ptes., IVA in-
clòs, equivalent a 25.182,41 euros. Lot A.

E & M Ediciones y Marketing, SL, import
total de 858.406 ptes., IVA inclòs, equiva-
lent a 5.159,12 euros. Lot B.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import total d’adjudicació: 5.048.406 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 30.341,53 euros.

Número d’expedient: 0532/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: servei de difusió pu-
blicitària en els mitjans de comunicació,
ràdio, TV i premsa dels anuncis elaborats
per a la campanya de promoció de nova
formació professional.
Tipus de contracte: servei
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat amb consulta a les
empreses homologades (Carat España, SA,
Media Planning, SA, i Equmedia, SA).
Pressupost base de licitació: 146.000.000,
ptes., IVA inclòs, equivalent a 877.477,67
euros.
Data d’adjudicació: 11 de març de 1999.
Contractista: Equmedia, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 59.506.758 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 357.642,82 euros.

Número d’expedient: 0562/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: utilització d’un espai
a la Fira de Barcelona per a la celebració
del Saló de l’Ensenyament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 5.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 30.050,61
euros.
Data d’adjudicació: 19 de març de 1999.
Contractista: Feria Oficial e Internacional de
Muestras de Barcelona.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 5.000.000 de ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 30.050,61 euros.

Número d’expedient: 0578/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament i
manteniment de 153 llicències de dataselect
v 6. 3 r 3.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
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Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 9.773.986
ptes., IVA inclòs, equivalent a 58.742,84
euros.
Data d’adjudicació: 6 de maig de 1999.
Contractista: Sistemas Datasix, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 9.773.986 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 58.742,84 euros.

Número d’expedient: 0686/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament de
2.200 subscripcions a El Periódico. El Ma-
gisterio de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 10.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 60.101,21
euros.
Data d’adjudicació: 30 de juny de 1999.
Contractista: Servicios de Información Edu-
cativa y de Noticias, SA (SIENA).
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 10.000.000 de ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 60.101,21 euros.

Número d’expedient: 0790/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament de
500 llicències de la nova versió del progra-
ma didàctic Cabri-Géometre II, per a ordi-
nadors PC en entorn Windows.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 7.656.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 46.013,49
euros.
Data d’adjudicació: 28 de setembre de
1999.
Contractista: IB MAREK, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 7.656.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 46.013,49 euros.

Número d’expedient: 0851/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament de
80 tauletes sensibles per a centres d’edu-
cació infantil i primària.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2942,
de 30.7.1999.
Pressupost base de la licitació: 5.600.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 33.656,68
euros.
Data d’adjudicació: 23 de setembre de
1999.
Contractista: Edicions i Serveis Escolars Do-
mènech, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 5.500.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 33.055,56 euros.

Número d’expedient: 0956/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.

Objecte del contracte: realització de treball
de camp d’avaluació de l’educació primària
a Catalunya.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 7.888.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 47.407,83
euros.
Data d’adjudicació: 7 de juliol de 1999.
Contractista: Imop Encuestas, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 7.888.000 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 47.407,83 euros.

Número d’expedient: 0958/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament i
instal·lació de 4 centraletes telefòniques per
a les delegacions territorials de Girona,
Lleida, Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2914,
de 21.6.1999.
Pressupost base de la licitació: 15.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 90.151,82
euros.
Data d’adjudicació: 20 de juliol de 1999.
Contractista: Siemens, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 11.696.206 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 70.295,61 euros.

Número d’expedient: 1025/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament i tra-
mesa de material audiovisual per a l’apre-
nentatge de l’anglès en centres d’ensenya-
ment primari de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 16.653.745
ptes., IVA inclòs, equivalent a 100.091,02
euros.
Data d’adjudicació: 3 d’agost de 1999.
Contractista: Oxford University Press Es-
paña, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 16.630.695 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 99.952,49 euros.
Número d’expedient: 1040/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: campanya Premis
Nacionals de l’Ensenyament de les Arts, per
donar a conèixer la convocatòria dels pri-
mers Nacionals de l’Ensenyament de les
Arts, Música, Dansa i Arts Plàstiques i con-
vidar als ciutadans de Catalunya a l’acte de
presentació de les obres guardonades.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 14.500.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 87.146,76
euros.
Data d’adjudicació: 7 de juny de 1999.
Contractista: Media Planning, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 14.489.479 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 87.083,52 euros.

Número d’expedient: 1159/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: lloguer i instal·lació
de 409 ordinadors per al Departament d’En-
senyament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2962,
de 27.8.1999.
Pressupost base de la licitació: 126.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 757.275,25
euros.
Data d’adjudicació: 18 d’octubre de 1999.
Contractista: Fujitsu ICL España, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 120.783.996 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 725.926,44 euros.

Número d’expedient: 1395/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: obres d’adequació de
la planta baixa de l’edifici Professor Pericot
a la ciutat de Girona a les necessitats dels
serveis educatius.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2977,
de 17.9.1999.
Pressupost base de la licitació: 22.301.475
ptes., IVA inclòs, equivalent a 134.034,56
euros.
Data d’adjudicació: 18 d’octubre de 1999.
Contractista: Busquets Sitjà, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 20.050.653 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 120.506,85 euros.

Número d’expedient: 1537/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: elaboració Guia pràc-
tica familiar.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2941,
de 29.7.1999.
Pressupost base de la licitació: 38.500.000
ptes., IVA inclòs, equivalent a 231.389,66
euros.
Data d’adjudicació: 16 d’agost de 1999.
Contractista: Burson Marsterller, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 37.365.920 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 224.573,70 euros.

Número d’expedient: 1554/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: servei de difusió pu-
blicitària de la Campanya Jove Orquestra
Nacional de Catalunya.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
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Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 18.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 108.182,18
euros.
Data d’adjudicació: 15 de setembre de
1999.
Contractista: Equmedia, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 17.988.564 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 108.113,45 euros.

Número d’expedient: 1579/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament d’un
laboratori audioactiu comparatiu amb mo-
dels per a l’EOI de l’Hospitalet de Llobregat,
71 laboratoris portàtils amb maleta per a
centres docents i 3 aules d’informàtica i
idiomes per a les escoles oficials d’idiomes.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2960,
de 25.8.1999.
Pressupost base de la licitació: 32.050.558
ptes., IVA inclòs, equivalent a 192.627,73
euros.
Data d’adjudicació: 23 de setembre de
1999.
Contractista: Audiovisuals Data, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 20.046.120 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 120.479.61 euros.

Número d’expedient: 1625/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: servei per a l’asses-
sorament per a l’organització de diversos
actes i actuacions en l’àmbit educatiu.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2957,
de 20.8.1999.
Pressupost base de la licitació: 12.000.000
de ptes., IVA inclòs, equivalent a 72.121,45
euros.
Data d’adjudicació: 6 de setembre de 1999.
Contractista: Beut i Espinal, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 12.000.000 de ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 72.121,45 euros.

Número d’expedient: 1984/99.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.
Objecte del contracte: subministrament de
14 llicències del Programa SPSS 9.0 per a
Windows.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de la licitació: 8.733.350
ptes., IVA inclòs, equivalent a 52.488,49
euros.
Data d’adjudicació: 15 de desembre de
1999.
Contractista: Hispanoportuguesa, SPSS,
SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 8.733.350 ptes., IVA
inclòs, equivalent a 52.488,49 euros.

Barcelona, 28 de febrer de 2000

Ramón Farré i Roure
Secretari general

(00.047.055)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obra.

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

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

Servei de Contractació i Inversions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: complement

del porxo a l’institut d’ensenyament secun-
dari Roses II de Roses (Alt Empordà) (núm.
exp. 219/99).

b) Termini d’execució: 2 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: 8.904.819
ptes., IVA inclòs, equivalent a 53.519,04
euros.

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

—6 Requisits específics dels licitadors
Classificació: grup C complet, categoria

C, a efectes de dispensar l’acreditació de la
solvència exigida d’acord amb la clàusula
8, i de la garantia provisional exigida d’acord
amb la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

c) Localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 934.006.900, ext. 3706.
e) Fax: 934.006.977.
També es pot obtenir documentació al lloc

següent:
a) Entitat: Delegació Territorial del Depar-

tament d’Ensenyament a Girona.
b) Domicili: Ultònia, 13.
c) Localitat: 17002 Girona.
d) Telèfon: 972.21.40.50.
e) Fax: 972.21.42.16.

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

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, núm. 202-226.
Localitat i codi posta: Barcelona, 08021.
I també a les delegacions territorials del

Departament d’Ensenyament.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admisió de variants: només les que fa-
cin referencia a la reducció de termini.

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

sions.
b) Domicili: Via Augusta, núm. 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la

finalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’anunci :  l ’ import
d’aquest anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

Barcelona, 18 de febrer de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.054.011)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, de
modificació de la Resolució de 12 de no-
vembre de 1999, per la qual s’autoritza la
modificació de l’autorització d’obertura de
diversos centres docents privats.

Per Resolució de 12 de novembre de
1999, es va autoritzar la modificació de l’au-
torització d’obertura de diversos centres
docents privats (DOGC núm. 3032, de
10.12.1999).

Atès que s’ha observat una errada en la
modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Mare del Diví Pastor
d’Igualada, amb codi 08019599,

Resolc:

—1 Modificar l’apartat 2 de la Resolució
de 12 de novembre de 1999, en el següent
sentit:

“—2 Autoritzar la transformació d’uni-
tats de parvulari en unitats de llar d’infants,
del centre docent privat que consta a l’an-
nex d’aquesta Resolució, en els termes
que s’hi especifiquen.”

—2 Modificar l’apartat de l’annex corres-
ponent al centre docent privat Mare del Diví
Pastor d’Igualada, amb núm. de codi
08019599, en el sentit següent:

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

del.
”NIF: Q0800177H.
”Autorització de transformació de 3 uni-

tats de parvulari amb capacitat per a 75 llocs
escolars, en 3 unitats de llar d’infants amb
capacitat per a 41 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

”Composició del centre
”Autorització d’obertura:
”Educació infantil: 3 unitats de llars d’in-

fants amb capacitat per a 41 llocs escolars,
i 3 unitats de parvulari amb capacitat per a
75 llocs escolars.

”Educació primària: 12 unitats amb ca-
pacitat per a 300 llocs escolars.”

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 Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen 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.

Sant Feliu de Llobregat, 28 de febrer de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(00.046.016)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual es modifica l’adscripció de col·legis
d’educació infantil i primària.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents i el Decret 72/
1996, de 5 de març, pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnes als centres
docents sostinguts amb fons públics, mo-
dificat pel Decret 53/1997, de 4 de març,
determinen les prioritats en l’admissió
d’alumnes a l’educació secundària obliga-
tòria.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les vinculacions
per adaptar-les a les necessitats d’escola-
rització.

 En aquest sentit, i d’acord amb les pro-
postes formulades per les delegacions ter-
ritorials d’Ensenyament,

Resolc:

Modif icar l ’adscr ipció dels col· legis
d’educació infantil i primària, d’acord amb
el que s’especifica a l’annex d’aquesta
Resolució.

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 Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen 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, 2 de març de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Zona de vinculació: Barcelona Sarrià 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08046578.
Centre: IES Costa i Llobera (Barcelona).

Educació primària
Codi: 08043802.
Centre: CEIP Costa i Llobera (Barcelona).

Comarca d’Osona

Zona de vinculació: Prats de Lluçanès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053005.
Centre: IES Castell del Quer (Prats de Llu-
çanès).

Educació primària
Codi: 08019861.
Centre: CEIP Gafarró-ZER Alt Lluçanès (Lluçà).
Codi: 08022495.
Centre: CEIP Terra Nostra (Olost).
Codi: 08034680.
Centre: CEIP Arc Iris-ZER Gavarresa (Oristà).
Codi: 08022549.
Centre: CEIP Llevant-ZER Gavarresa (Oristà).
Codi: 08034795.
Centre: CEIP Heurom-ZER Alt Lluçanès (Pe-
rafita).
Codi: 08023207.
Centre: CEIP Lluçanès (Prats de Lluçanès).
Codi: 08025666.
Centre: CEIP Pubilla de Catalunya-ZER Alt
Luçanès (Sant Boi de Lluçanès).
Codi: 08026415.
Centre: CEIP Els Roures-ZER Gavarresa
(Sant Feliu Sasserra. Bages).

Zona de vinculació: Sant Quirze de Besora.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08058428.
Centre: SES de Sant Quirze de Besora (Sant
Quirze de Besora).

Educació primària
Codi: 08000086.
Centre: CEIP d’Alpens-ZER Alt Lluçanès (Al-
pens).
Codi: 08021961.
Centre: CEIP El Rocal-ZER Els Castells
(Montesquiu).
Codi: 08027249.
Centre: CEIP Segimon Comas (Sant Quirze
de Besora).

Codi: 08038201.
Centre: CEIP de Santa Maria de Besora-ZER
Els Castells (Santa Maria de Besora).
Codi: 17004062.
Centre: CEIP Santa Bàrbara-ZER Els Cas-
tells (Vidrà).

(00.052.131)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual es modifica l’adscripció d’una secció
d’educació secundària de Cornudella de
Montsant.

Per Resolució de 25 de novembre de
1996 (DOGC núm. 2304, de 8.1.1997) es
va crear la secció d’educació secundària de
Cornudella de Montsant, amb número de
codi 43008699, al municipi de Cornudella
de Montsant, comarca del Priorat, adscrita
a l’institut d’educació secundària Priorat, de
Falset, amb número de codi 43006691.

La Delegació Territorial de Tarragona ha
sol·licitat la modificació de l’adscripció de
la secció d’educació secundària de Cor-
nudella de Montsant, amb l’informe favora-
ble de la Inspecció d’Ensenyament.

L’article 70.1 del Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professio-
nal de grau superior, aprovat pel Decret 199/
1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, de
14.6.1996) preveu que l’adscripció d’una
secció d’educació secundària a l’institut
d’educació secundària, que es determina a
la resolució de creació de la secció, pot ser
modificada.

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

Resolc:

Modificar l’adscripció de la secció d’edu-
cació secundària de Cornudella de Mont-
sant, amb número de codi 43008699, del
municipi de Cornudella de Montsant, que
deixa d’estar adscrita a l’institut d’educa-
ció secundària Priorat, de Falset, amb nú-
mero de codi 43006691, del municipi de Fal-
set, i adscriure-la a l’institut d’educació
secundària Gaudí, amb número de codi
43002570, del municipi de Reus.

Barcelona, 2 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

 (00.053.159)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, de
modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent estranger The Anglo-Ameri-
can School, de Castelldefels.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament en petició
d’autorització de trasllat, d’ampliació de
llocs escolars i de canvi de denominació
específica del centre docent estranger The
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Anglo-American School, de Castelldefels, 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, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; el Reial decret 806/
1993, de 28 de maig, sobre règim de cen-
tres docents estrangers a Espanya; el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
i vista la certificació emesa pel director
general del British Council i conseller cultu-
ral de l’Ambaixada Britànica, en la qual ma-
nifesta la seva conformitat amb el fet de què
el centre objecte de la present Resolució es
traslladi, la seva capacitat quedi determina-
da en 450 llocs escolars, i canviï la seva de-
nominació, tot disposant d’autorització ple-
na per els ensenyaments dels alumnes
d’acord amb el sistema educatiu britànic des
del curs de nursery (de 3 anys d’edat) fins
al curs year 13 (de 18 anys d’edat);

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

Resolc:

—1 Autoritzar el trasllat del centre docent
estranger The Anglo-American School, de
Castelldefels, en els termes que s’especifi-
ca a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar l’ampliació de llocs escolars
del centre docent estranger The Anglo-
American School, de Castelldefels, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

—3 Autoritzar el canvi de denominació es-
pecífica del centre docent estranger The
Anglo-American School, de Castelldefels, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—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 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, 2 de març de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat-Anoia

Delegació territorial: Baix Llobregat.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Núm. de codi: 08015892.
Denominació: The Anglo-American School.

Adreça: pg. de Garbí, 152.
Titular: The Anglo-American School, SA.
NIF: A58129107.

Autorització de trasllat al c. de Ginesta,
26, de Castelldefels.

Autorització d’ampliació de 170 llocs es-
colars de la capacitat autoritzada. La capa-
citat total del centre passa a ser de 450 llocs
escolars.

Autorització de canvi de denominació es-
pecífica que passa a ser de The British
School of Barcelona.
Composició del centre

Nivells autoritzats: nursery (de 3 anys
d’edat) fins al curs de year 13 (de 18 anys
d’edat), equivalent aquest últim curs al se-
cundary 6 (upper).

(00.053.173)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 25 de novembre de 1999, d’homologa-
ció de llibres de text i materials curriculars
per a l’alumnat dels centres docents pú-
blics i privats d’ensenyament no universi-
tari (DOGC núm. 3033, pàg. 15606, de
13.12.1999).

Havent observat errades al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i pu-
blicat al número 3033, pàg. 15606, de
13.12.1999, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A l’annex, pàg. 15606, Llibres de text,

On diu: “El gegant petit - 3 anys (...) Edito-
rial Vicens Vives.”,
ha de dir: “El gegant petit - 3 anys (...) Edito-
rial Grup Promotor Santillana.”.

On diu: “El gegant petit - 4 anys (...) Edito-
rial Vicens Vives.”,
ha de dir: “El gegant petit - 4 anys (...) Edito-
rial Grup Promotor Santillana.”.

On diu: “El gegant petit - 5 anys (...) Edito-
rial Vicens Vives.”,
ha de dir: “El gegant petit - 5 anys (...) Edito-
rial Grup Promotor Santillana.”.

A Material curricular,

On diu: “El gegant petit - 3 anys (...) Edito-
rial Vicens Vives.”,
ha de dir: “El gegant petit - 3 anys (...) Edito-
rial Grup Promotor Santillana.”.

On diu: “El gegant petit - 4 anys (...) Edito-
rial Vicens Vives.”,
ha de dir. “El gegant petit - 4 anys (...) Edito-
rial Grup Promotor Santillana.”.

On diu “El gegant petit - 5 anys. Quadern
de Grafomoticitat (...) Editorial Vicens Vi-
ves.”,
ha de dir: “El gegant petit - 5 anys. Qua-
dern de Grafomoticitat (...) Editorial Grup
Promotor Santillana.”.

On diu: “El gegant petit -5 anys. Quadern
de Matemàtiques (...) Editorial Vicens Vi-
ves.”,
ha de dir: “El gegant petit - 5 anys. Qua-
dern de Matemàtiques (...) Editorial Grup
Promotor Santillana.”.

A la pàg. 15607, Llibres de text,

On diu: “Goldfiish 2 (...)”,
ha de dir: “Goldfish 2 (...)”.

On diu: “Wonderwold 1. Llengües (...)”,
ha de dir: “Wonderworld 1. Llengües (...)”.

A Material curricular,

On diu: “Wonderwold 1. Quadern (...)”,
ha de dir: “Wonderworld 1. Quadern (...)”.

Barcelona, 9 de febrer de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.027.091)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activi-
tats del centre docent privat Carmen,
d’Ulldecona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Carmen, d’Ullde-
cona, en petició d’autorització de cessa-
ment d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits neces-
saris que exigeix la normativa 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, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Carmen, d’Ulldecona,
amb núm. de codi 43007968, situat al car-
rer de Galícia, 23, 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
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,
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,
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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.

Tarragona, 10 de gener de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

(99.362.137)

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
de diversos centres docents privats.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a les corresponents delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament
pels titulars de diversos centres docents
privats, en petició d’autorització de cessa-
ment d’activitats, es van instruir els expedi-
ents corresponents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits que
exigeix la normativa 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’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats
dels centres docents privats que consten a
l’annex d’aquesta Resolució en els termes
que s’hi especifiquen.

—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
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.

Girona, 25 de febrer de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17001929.
Denominació: Infants.
Adreça: c. Garrotxa, 6.
Titular: M. Teresa Brugués i Pujol i M. As-
sumpció Serra i Capell.
NIF: 40261376Z i 40261267C.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Infants de Girona, amb
efectes a partir del curs 1999-2000.

Comarca de la Selva

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Lloret de Mar.
Localitat: Lloret de Mar.
Núm. de codi: 17006459.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: av. de Vidreres, 95.
Titular: Guarderia Sol Solet, SC.
NIF: G-17240284.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Sol Solet de Lloret de
Mar, amb efectes a partir del curs 1999-
2000.

(00.041.123)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels pro-
motors de diversos centres docents privats
de Barcelona, en petició de canvi de titula-
ritat, es van instruir els expedients corres-
ponents.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-

cents privats de Barcelona, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
per a cada un d’ells a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Els nous titulars se subroguen en to-
tes les obligacions i els drets dels concerts
educatius subscrits amb els titulars anteri-
ors. En conseqüència, la corresponent de-
legació territorial del Departament d’Ense-
nyament efectuarà els tràmits necessaris per
incloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.

—3 L’autorització d’aquests canvis de ti-
tularitat entrarà en vigor el dia 1 del mes
següent al de la data de publicació d’aques-
ta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de 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 la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen 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 febrer de 2000

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

Maria del Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036251.
Denominació: Ribot.
Adreça: c. Copèrnic, 34-40.
Titular: Ramon Ribot Bonet.
NIF: 37205630W.

Autorització del canvi de titularitat que
passa a ser d’Associació els Arcs, amb NIF
G61185765.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria:
6 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 180 llocs escolars i 6 unitats de se-
gon cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011382
Denominació: Barcanova.
Adreça: c. Font d’en Fargas, 10.
Titular: Cooperativa Industrial de Promoción
Obrera Barcanova.
NIF: F08262958.
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Autorització del canvi de titularitat, que
passa a ser de GSIS, SCCL (Grup Serveis
Iniciativa Social), amb NIF F61054706.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
8 unitats mixtes de pedagogia terapèuti-

ca amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Adreça: c. del Bellesguard, 48-54.
Altres adreces: c. d’Arimon, 17.
Titular: Sant Gregori, SA.
NIF: A08208555.

Autorització del canvi de titularitat, que
passa a ser de Fundació Sant Gregori, amb
NIF G58004185.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 41 l locs escolars (situades al c.
d’Arimon, 17).

5 unitats de parvulari amb capacitat per
a 125 llocs escolars (situades al c. d’Ari-
mon, 17).

Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars (situades al c. del Bellesguard, 48-
54).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria:
4 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 120 llocs escolars i 4 unitats de se-
gon cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars (situades al c. del Bellesguard, 48-
54).

Batxillerat:
2 unitats de la modalitat d’humanitats i

ciències socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 2 unitats de la modalitat de cièn-
cies de la naturalesa i de la salut amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars (situades al c. del Be-
llesguard, 48-54).

(00.047.019)

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Princesa Margarita, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Princesa Margarita, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura del cicle de parvulari de l’etapa d’edu-
cació infantil, de l’etapa d’educació primà-
ria i de l’etapa d’educació secundària
obligatòria, i de canvi de titularitat, 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Princesa Margarita, de Barcelona, per ober-
tura del cicle de parvulari de l’etapa d’edu-
cació infantil, de l’etapa d’educació primà-
ria i de l’etapa d’educació secundària obli-
gatòria, i per canvi de titularitat 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 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, 29 de febrer de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08010055.
Denominació: Princesa Margarita.
Adreça: pg. Font d’en Fargues, 15-17.
Titular: M. Pilar Gaos Sánchez.
NIF: 37869228G.

S’autoritza l’obertura del cicle de parvu-
lari de l’etapa d’educació infantil amb 3
unitats amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció primària amb 6 unitats amb capacitat per
a 120 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 2 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 40 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 40 llocs escolars, en funci-
onament d’acord amb el calendari d’aplica-
ció de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Paenza, SL, amb el  NIF
B58241555, amb efectes  a partir de l’inici
del curs 1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari

amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 120 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 40 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 40 llocs escolars.

(00.048.019)

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Llar d’Infants Flor de Neu, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat  Llar d’Infants Flor
de Neu, de Barcelona, en petició d’autorit-
zació d’obertura, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa 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’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Llar d’Infants Flor de Neu, de Bar-
celona, 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 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.



Full de disposicions i actes administratius

250

Barcelona, 29 de febrer de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08058052.
Denominació: Llar d’Infants Flor de Neu.
Adreça: c. Besos, 21; c. Santa Rosalia, 52.
Titular: M. Soledad Alonso Becerra.
NIF: 43418277G.

Autorització d’obertura de la Llar d’Infants
Flor de Neu, de Barcelona, amb efectes a
partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: primer cicle (llar d’in-
fants) amb 3 unitats amb una capacitat per
a 41 llocs escolars.

(00.048.022)

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titu-
lars de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació de locals, d’ampliació i de reducció
d’unitats i d’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, es van instruir els expedients cor-
responents.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació de locals dels
centres docents privats que consten a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’hi especifica.

—2 Autoritzar l’ampliació d’unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil dels

centres docents privats que consten a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’hi especifica.

—3 Autoritzar l’ampliació dels ensenya-
ments de batxillerat dels centres docents
privats que consten a l’annex d’aquesta
Resolució, en els termes que per a cadas-
cun s’hi especifica.

—4 Autoritzar l’ampliació de grups dels
ensenyaments de formació professional de
grau superior dels centres docents privats
que consten a l’annex d’aquesta Resolució,
en els termes que per a cadascun s’hi es-
pecifica.

—5 Autoritzar la reducció d’unitats de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil dels
centres docents privats que consten a l’an-
nex d’aquesta Resolució, en els termes que
per a cadascun s’hi especifica.

—6 Autoritzar la reducció d’unitats de
l’etapa d’educació primària dels centres
docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’hi especifica.

—7 Autoritzar la reducció de grups dels en-
senyaments de formació professional de grau
mitjà dels centres docents privats que cons-
ten a l’annex d’aquesta Resolució, en els
termes que per a cadascun s’hi especifica.

—8 Autoritzar l’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria dels centres do-
cents privats que consten a l’annex d’aques-
ta Resolució, en els termes que per a ca-
dascun s’hi especifica.

—9 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat dels centres docents
privats que consten a l’annex d’aquesta
Resolució, en els termes que per a cadas-
cun s’hi especifica.

—10 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau mitjà
dels centres docents privats que consten a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’hi especifica.

—11 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que per a cadascun s’hi especi-
fica.

—12 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, 1 de març de 2000

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

Maria del Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014048.
Denominació: Abad Oliba.
Adreça: av. Pearson, 9.
Titular: Fundación Universitaria San Pablo.
NIF: G28423275.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’arts amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària:

Batxillerat: 8 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 280 llocs escolars, 4 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars, 4 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 140 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat d’arts amb capacitat per a 70 llocs
escolars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004286.
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calas-
sanç.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800582I.

S’autoritza la reducció de 3 unitats de
l’etapa d’educació primària amb capacitat
per a 75 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-1997.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 8 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars, en fun-
cionament d’acord amb el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 140 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, en funci-
onament d’acord amb el calendari d’aplica-
ció de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà amb
els cicles que es detallen a la composició
del centre, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1998-1999.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
amb els cicles que es detallen a la compo-
sició del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars.
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Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat
per a 140 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.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració i gestió:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips electrònics de

consum amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màr-

queting amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars.

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

Família d’administració:
Cicle formatiu de secretariat amb 2 grups

amb capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30

llocs escolars.
Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

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

Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu de sistemes de regulació i

control automàtics amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars.

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

Família de comunicació, imatge i so:
Cicle formatiu de producció d’audiovisu-

als, ràdio i espectacles amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

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

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
homologat amb capacitat per a 880 llocs
escolars.

Ensenyaments d’FP (aquest nivell queda-
rà cessat a la fi del curs 1999-2000):

Primer grau:
Branca administrativa i comercial, profes-

sions administrativa, secretariat i comercial.
Branca electricitat i electrònica, professió

electrònica.
Segon grau:
Branca administrativa i comercial, espe-

cialitats administració, secretariat i informà-
tica de gestió.

Branca electricitat i electrònica, especia-
litat electrònica industrial.

Branca imatge i so, especialitats realitza-
ció de programes, producció de programes
i imatge fílmica.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011448.

Denominació: Gravi.
Adreça: av. Hospital Militar, 258.
Altres adreces: c. Jericó, 5-9; c. Veciana,
6-8; c. Palou, 33-35; c. Betània, 4-6, i av.
Hospital Militar, 213-217.
Titular: Escola Gravi, SCCL.
NIF: F08392953.

S’autoritza la reducció de 4 unitats de
l’etapa d’educació primària amb capacitat
per a 100 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-1997.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil amb
capacitat per a 41 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció 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, en fun-
cionament d’acord amb el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, en funcionament d’acord amb el
calendari d’aplicació de la nova ordenació
del sistema educatiu a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars (situ-
ades al c. Betània, 4-6, i av. Hospital Militar,
213-217) i 6 unitats de parvulari amb capa-
citat per a 150 llocs escolars (situades al c.
Betània, 4-6, i av. Hospital Militar, 213-217).

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars (situades a l’av.
Hospital Militar, 258; c. Veciana, 6-8, i c.
Palou, 33-35).

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 (situades
al c. Jericó, 5-9).

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 al c. Je-
ricó, 5-9).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08005485.
Denominació: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Adreça: c. Provença, 389.
Titular: Patronato Social Escolar de Obre-
ras.
NIF: G08545386.

S’autoritza la reducció de 2 unitats de
l’etapa d’educació primària amb capacitat
per a 50 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-1997.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció 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, en funcio-

nament d’acord amb el calendari d’aplica-
ció de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

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

Educació secundària:
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.

Formació professional: segon grau amb
la classificació acadèmica com homologat
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

Ensenyaments d’FP (aquest nivell queda-
rà cessat a la fi del curs 1999-2000):

Segon grau:
Branca administrativa i comercial, profes-

sions secretariat i administració.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Adreça: av. Meridiana, 263.

Altres adreces: c. Juan de Garay, 110.
Titular: Centre d’Estudis Roca, SL.
NIF: B08843021.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat amb 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 140 llocs escolars i 4 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 140 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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.

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 4 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 2 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
homologat amb capacitat per a 575 llocs
escolars.

Ensenyaments d’FP (aquest nivell queda-
rà cessat a la fi del curs 1999-2000):

Primer grau:
Branca automoció, professions electricitat

de l’automòbil i mecànica de l’automòbil.
Branca administrativa i comercial, profes-

sió administrativa.
Branca llar, professió jardí d’infants.
Branca electricitat i electrònica, professió

electrònica.
Segon grau:
Branca automoció, especialitat mecàni-

ca i electricitat de l’automòbil.
Branca administrativa i comercial, espe-

cialitats informàtica de gestió i administra-
ció.

Branca electricitat i electrònica, especia-
litat electricitat i comunicacions.
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Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08007688.
Denominació: Sant Jordi.
Adreça: c. Espiell, 18.
Altres adreces: c. Espiell, 16, 16 bis, 20 i
22, i pg. Fabra i Puig, 317-319.
Titular: M. del Pilar Garcés Pérez.
NIF: 17874037R.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil amb
capacitat per a 41 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza la reducció de 2 unitats de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil amb ca-
pacitat per a 50 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-1999.

S’autoritza la reducció de 2 unitats de
l’etapa d’educació primària amb capacitat
per a 50 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-1997.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció 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, en funcio-
nament d’acord amb el calendari d’aplica-
ció de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars i 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: 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.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08037346.
Denominació: Santapau-Pifma.
Adreça: c. Alella, 51.
Altres adreces: c. Piferrer, 164.
Titular: Col. Santapau, SL.
NIF: B08838658.

S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Alella, 47-49, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà se-
güents:

Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
següents:

Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu de sistemes de telecomu-

nicació i informàtics amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 40 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-2000.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màr-

queting amb 1 grup amb capacitat per a 30

llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
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.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu de sistemes de telecomu-

nicació i informàtics amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 40 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màr-

queting amb 1 un grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
homologat amb capacitat per a 550 llocs
escolars.

Ensenyaments d’FP (aquest nivell queda-
rà cessat a la fi del curs 1999-2000):

Primer grau:
Branca delineació, professió delineant.
Branca administrativa i comercial, profes-

sió administrativa.
Branca electricitat i electrònica, professió

electrònica.
Branca llar, professió jardí d’infància.
Segon grau:
Branca administrativa i comercial, espe-

cialitats administració i informàtica de ges-
tió.

Branca electricitat i electrònica, especia-
litat electrònica de comunicacions.

Branca llar, especialitat jardí d’infància.

(00.049.074)

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2000, per la
qual s’autoritza l’obertura de diversos cen-
tres docents privats de música de Barce-
lona.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels pro-
motors de diversos centres docents privats
d’ensenyaments artístics de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura, es van
instruir els expedients corresponents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats 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 Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de diversos cen-
tres docents privats de música de Bar-
celona, en els termes que s’especifiquen per
a cada un d’ells a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—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 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 la defensa dels seus in-
teressos.

Barcelona, 1 de març de 2000

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

Maria del Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08045094.
Denominació: Escola de Música Virtèlia.
Adreça: c. Ganduxer, 117.
Titular: Virtèlia Musical 89, SL.
NIF: B58671835.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escola de Música Virtèlia de Bar-
celona, amb efectes a partir del curs 1999-
2000.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 260 llocs es-

colars.
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Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059101.
Denominació: Escola de Música Pausa.
Adreça: c. Alt de Pedrell, 60.
Titular: N. J., SCP.
NIF: G60747227.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escola de Música Pausa de Bar-
celona, amb efectes a partir del curs 1999-
2000.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 35 llocs esco-

lars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059111.
Denominació: Escola de Música Tarantel·la.
Adreça: c. Violant d’Hongria, 174, baixos.
Titular: Jordi Huguet i Arasa.
NIF: 37364485L.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escola de Música Tarantel· la de
Barcelona, amb efectes a partir del curs
1999-2000.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 39 llocs esco-

lars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059263.
Denominació: Escola de Música Farré.
Adreça: c. Santa Catalina, 33.
Titular: Juana Farré Riaza.
NIF: 38017130Q.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escola de Música Farré de Barcelona,
amb efectes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 65 llocs esco-

lars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059135.
Denominació: Escola de Música Orfeó de
Sants.
Adreça: c. Sants, 71-73.
Titular: Orfeó de Sants.
NIF: G08607871.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escola de Música Orfeó de Sants de
Barcelona, amb efectes a partir del curs
1999-2000.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 78 llocs esco-

lars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059330.
Denominació: Escola de Música Allegretto.
Adreça: c. Pi i Margall, 23-25.
Titular: Daniel Ribas i Juncosa.
NIF: 37289664V.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Escola de Música Al legretto de
Barcelona, amb efectes a partir del curs
1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 90 llocs esco-

lars.

(00.052.075)

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
d’ensenyaments artístics Centre Autoritzat
de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
Groc, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat d’ensenyaments artís-
tics Centre Autoritzat de Grau Superior
d’Arts Plàst iques i  Disseny Groc, de
Barcelona, en petició d’autorització de su-
pressió i ampliació de locals, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; el Reial de-
cret 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’es-
tableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments artístics, i
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la supressió de locals del
centre docent privat d’ensenyaments artís-
tics Centre Autoritzat de Grau Superior
d’Arts Plàst iques i  Disseny Groc, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar l’ampliació de locals del
centre docent privat d’ensenyaments artís-
tics Centre Autoritzat de Grau Superior
d’Arts Plàst iques i  Disseny Groc, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 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.

Barcelona, 1 de març de 2000

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

Maria del Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08040096.
Denominació: Centre Autoritzat de Grau Su-
perior d’Arts Plàstiques i Disseny Groc.
Adreça: c. Déu i Mata, 11-18.
Altres adreces: c. Solà, 5.
Titular: M. Mercedes Piera Ricart.
NIF: 37590973A.

Autorització de supressió dels locals del
c. Solà, 5, de Barcelona, amb efectes a
partir a la fi del curs 1998-99.

Autorització d’ampliació dels locals del c.
Déu i Mata, 13, de Barcelona, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Família professional de la ceràmica artís-
tica:

Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic en terrisseria.
Família professional de disseny gràfic:
Tècnic superior en gràfica publicitària.
Tècnic superior en fotografia.
Igualment el centre impartirà fins a la seva

extinció els ensenyaments d’arts aplicades
i oficis artístics en les següents especiali-
tats: dibuix publicitari, ceràmica i comuns.

(00.052.129)

ORDRE de 7 de març de 2000, de convo-
catòria de concurs públic per a la conces-
sió d’ajuts a grups d’alumnes de centres
d’ensenyament secundari postobligatori de
Catalunya, per a la realització de pràctiques
en règim d’intercanvi en empreses o insti-
tucions d’altres països.

En el marc del conjunt de relacions es-
cola-empresa, es realitzen molts projec-
tes d’intercanvi d’alumnes de formació
professional entre diversos països, per tal
de dur a terme experiències de pràctiques
en empreses o institucions.

En la majoria dels casos, aquestes expe-
riències no es poden dur a terme per les
dificultats econòmiques dels alumnes de
poder sufragar els costos dels desplaça-
ments i l’estada.

El Departament d’Ensenyament, amb la
finalitat de facilitar als nostres joves el co-
neixement de la realitat d’altres països,
considera oportú d’obrir una convocatò-
ria pública per a la concessió d’ajuts a
grups d’alumnes de centres d’ensenya-
ment secundari postobligatori que orga-
nitzin intercanvis per a la realització de
pràctiques en empreses de països estran-
gers.
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De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 90 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
modificat per l’article 28 de la Llei 25/1998,
de 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro;

En l’ús de les facultats atribuïdes en l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i en l’article 93 del Decret legis-
latiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, modificat per l’article 28
de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro;

A proposta de la Direcció General de Pro-
moció Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió d’ajuts a grups d’alumnes de
centres d’ensenyament secundari postobli-
gatori de Catalunya, per a la realització de
pràctiques en règim d’intercanvi en empre-
ses o institucions d’altres països durant l’any
2000.

Article 2. Aprovar les bases que regeixen
aquesta convocatòria, les quals s’establei-
xen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. Els ajuts esmentats cobriran fins
a un màxim del 80% de les despeses deri-
vades de la realització dels intercanvis.

Es destina a la concessió d’aquests ajuts
un import total màxim de 60.000.000 de
ptes. (360.607,26 euros), a càrrec del crèdit
06.05.482.01/0 del pressupost de 1999,
prorrogat per a l’any 2000.

Article 4. Els beneficiaris estan obligats a
facilitar tota la informació requerida pels
òrgans de control de l’Administració. Per
justificar el compliment de la finalitat per a
la qual s’ha concedit l’ajut, i l’aplicació dels
fons percebuts per a aquesta finalitat, s’hau-
rà de seguir el que estableix l’apartat 8 de
l’annex d’aquesta Ordre.

Article 5. Es delega en la directora gene-
ral de Promoció Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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 des de l’endemà de la
seva publicació Diari Oficial de la Generali-
tat 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 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, 7 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquests ajuts és que els
alumnes de l’ensenyament secundari pos-
tobligatori realitzin pràctiques en empreses
o institucions ubicades en altres països, amb
la finalitat que coneguin la seva realitat so-
ciolaboral i puguin practicar l’idioma del país
d’acollida.

—2 Beneficiaris
2.1 Poden ser beneficiaris dels ajuts es-

mentats els grups d’alumnes de centres
públics i privats de Catalunya matriculats a
FP2, cicles formatius i batxillerat, i els ins-
crits en cursos de postgrau, autoritzats pel
Departament d’Ensenyament, que incloguin
una activitat transnacional, que vulguin re-
alitzar pràctiques en empreses o instituci-
ons mitjançant intercanvi i que reuneixin els
requisits següents:

a) Tenir menys de 25 anys en el moment
de fer-se l’intercanvi.

b) Tenir coneixements a nivell de conver-
sa de l’idioma anglès o de l’idioma del país
a visitar. El coneixement de l’idioma s’acre-
ditarà mitjançant les avaluacions realitzades
pels professors de llengua estrangera dels
alumnes que formen el grup.

2.2 També poden sol·licitar els ajuts es-
mentats els grups d’alumnes de centres
docents que formin part d’un programa o
projecte europeu subvencionat per la UE,
de característiques similars a l’objecte de la
present convocatòria, que organitzin inter-
canvis i que s’acullin a les mateixes condi-
cions establertes en aquestes bases.

—3 Condicions dels intercanvis
3.1 Els intercanvis s’han de realitzar du-

rant l’any 2000 i s’han d’organitzar entre
grups d’alumnes dels centres sol·licitants i
grups d’alumnes de centres estrangers que
estiguin estudiant en nivells equivalents.

3.2 L’intercanvi ha de ser organitzat en
dos torns. Els alumnes subjectes de l’inter-
canvi seran atesos recíprocament en els
seus respectius països.

3.3 Els centres docents receptors s’han
de comprometre a fer possible l’acolliment
dels alumnes i a facilitar les empreses per a
la realització de les pràctiques.

3.4 Les estades dels alumnes tindran
una durada de 15 dies com a mínim.

3.5 Es preveu la possibilitat d’intercan-
vis individuals, sempre que les característi-
ques del centre o de la zona ho justifiquin i
que, en tot cas, formin part d’un projecte
pedagògic supervisat i presentat pel centre
on estiguin matriculats aquests alumnes.

3.6 Per a la realització de l’intercanvi
s’ha d’elaborar un projecte pedagògic, a
desenvolupar d’acord amb el centre estran-
ger, que estigui relacionat amb la progra-
mació i l’especialitat que cursen els alum-
nes.

3.7 En cap supòsit la realització de les
pràctiques comporta relació laboral o ad-
ministrativa.

—4 Les sol·licituds subscrites pel director
del centre s’han d’adreçar a la directora
general de Promoció Educativa i s’han de
presentar al Departament d’Ensenyament,
Direcció General de Promoció Educativa
(Servei de Programes Escola-Treball) (Via
Augusta, 202, 3r B, 08021 Barcelona) di-
rectament, o per qualssevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.2.1992), modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

El termini de presentació de les sol·licituds
és de 20 dies naturals, comptats des de la
data de publicació d’aquesta Ordre al
DOGC.

—5 A la sol·licitud es farà constar les
dades del centre, els noms dels professors
responsables del grup i el número d’alum-
nes que faran l’intercanvi amb indicació dels
estudis que estan cursant. A més, s’hi
acompanyarà necessàriament la documen-
tació següent:

5.1 Projecte pedagògic amb els objec-
tius de l’intercanvi i la programació de les
activitats a realitzar per ambdós grups, es-
pecificant-hi:

a) El projecte pedagògic de l’estada dels
estudiants estrangers a Catalunya amb in-
dicació tant de les empreses on realitzaran
les pràctiques com dels sistemes per fer-ne
el seguiment, així com els sistemes d’infor-
mació als alumnes estrangers sobre l’àrea
geogràfica on estaran ubicats, els llocs on
realitzaran les pràctiques, les propostes
d’activitats, visites, recepció, etc.

b) El projecte pedagògic per a la prepa-
ració dels alumnes de Catalunya per parti-
cipar en l’intercanvi, especificant les activi-
tats encaminades a apropar-los a la realitat
del país a visitar.

5.2 Escrit on consti:
a) Criteris de selecció dels alumnes.
b) Elaboració dels materials d’informació.
c) Classes de reforç de llengua estran-

gera (programació).
d) Horari de les activitats de preparació.
5.3 Escrit del director del centre accep-

tant el compromís de realitzar les activitats
que comporti l’intercanvi.

5.4 Compromís formal d’acceptació de
l’intercanvi, en les mateixes condicions
d’acolliment, signat pel director de l’enti-
tat, centre docent o empresa estrangera,
en el qual s’especifiquin les empreses on
realitzaran les pràctiques els alumnes de
Catalunya i la forma com es farà el seu
seguiment.

5.5 Nom i número de DNI dels profes-
sors acompanyants i especialitat o matèria
que imparteixen.

5.6 Pressupost de l’intercanvi, que ha
d’incloure:
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a) Despeses de viatge dels alumnes.
b) Despeses de viatge dels professors

acompanyants.
c) Despeses d’allotjament i manutenció.
d) Despeses per les activitats a desen-

volupar en el país d’acollida.
5.7 En el cas que aquest grup d’alum-

nes formi part d’un programa o projecte
europeu, cal especificar l’import de la sub-
venció rebuda de la UE.

5.8 Certificat del secretari del centre
conforme l’intercanvi ha estat autoritzat pel
Consell Escolar del centre.

—6 Els projectes presentats seran avalu-
ats per una comissió de selecció nomena-
da per la directora general de Promoció
Educativa.

6.1 Seran criteris preferents en la con-
cessió dels ajuts:

a) La qualitat del projecte pedagògic, en
funció de la seva adequació a les necessi-
tats de formació dels alumnes i a les pos-
sibilitats del centre.

b) Que el centre docent sol·licitant es
trobi situat en zones socioculturals i econò-
miques poc afavorides.

c) Que el model d’allotjament escollit si-
gui el familiar.

d) Que per a la realització del viatge s’uti-
litzin els mitjans de transport econòmica-
ment més rendibles.

e) Que els alumnes estiguin realitzant o
hagin realitzat pràctiques compartides per
mitjà de convenis de col·laboració.

f) Que l’intercanvi es realitzi en centres
docents situats en regions europees que
hagin signat acords de cooperació amb la
Generalitat de Catalunya.

g) Es prestarà una especial atenció a
aquells projectes que contemplin l’intercanvi
amb centres docents situats en països no
comunitaris o de l’Europa de l’Est.

6.2 La directora general de Promoció
Educativa resoldrà, per delegació, aquesta
convocatòria en el termini màxim de tres
mesos.

6.3 La resolució de concessió es notifi-
carà a les persones interessades, amb indi-
cació de si exhaureix o no la via administra-
tiva, dels possibles recursos i dels òrgans
davant els quals es poden interposar.

—7 Els centres seleccionats, una vegada
rebuda la notificació, hauran de presentar a
la Direcció General de Promoció Educativa
(Servei de Programes Escola-Treball), en el
termini de 15 dies, la següent documenta-
ció:

7.1 Calendari definitiu de realització de
l’intercanvi.

7.2 Relació nominal, amb nom, DNI i es-
pecialitat, dels alumnes de Catalunya parti-
cipants.

7.3 Dades bancàries del centre, amb in-
dicació del NIF, banc, oficina, codi i número
de compte.

7.4 Nom i raó social de les empreses
estrangeres on els estudiants de Catalunya
faran les seves pràctiques o el compromís
formal del centre estranger associat de fa-
cilitar les esmentades dades abans de l’in-
tercanvi.

7.5 Llistat definitiu, amb nom i raó soci-
al, de les empreses de Catalunya on els es-

tudiants estrangers faran les seves pràcti-
ques.

7.6 Autorització del pare o tutor, en cas
dels alumnes menors d’edat.

7.7 Document acreditatiu de la subs-
cripció d’una pòlissa d’accidents que co-
breixi el viatge i l’estada a l’estranger del
grup.

L’incompliment dels requisits establerts en
la present convocatòria, comportarà l’exclu-
sió del centre de la participació en el pro-
jecte.

Un cop rebuda la documentació exigida,
el Departament d’Ensenyament procedirà a
lliurar als centres beneficiaris, una bestreta
del 70% de la quantitat concedida per a la
realització de l’intercanvi.

—8 Un cop finalitzat l’intercanvi, el centre
docent haurà de trametre a la Direcció Ge-
neral de Promoció Educativa, en el termini
de 30 dies, la documentació justificativa
següent:

8.1 En el cas dels centres públics, una
certificació del director del centre, aprova-
tòria dels comptes, en què es faci constar
la quantitat total concedida i la correcta
aplicació dels fons a la finalitat subvencio-
nada. A aquesta certificació s’adjuntarà una
relació detallada i per conceptes de totes
les despeses, incloses en el pressupost
presentat d’acord amb l’apartat 5.6.

8.2 En el cas dels centres privats, a més
del certificat del director, o màxim respon-
sable del centre, caldrà justificar-ho mitjan-
çant la presentació de factures o rebuts
originals, que acreditin el pagament de to-
tes les despeses incloses en el pressupost
presentat d’acord amb l’apartat 5.6.

8.3 Una memòria (màxim 25 fulls) de les
pràctiques i activitats realitzades.

Una vegada justificada la subvenció con-
cedida, el Departament d’Ensenyament lliu-
rarà als centres el 30% restant.

—9 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de la
concessió de la subvenció, podrà donar lloc
a la revocació de l’import atorgat o, si s’es-
cau, al reintegrament de les quantitats no
justificades i serà motiu d’exclusió en prope-
res convocatòries.

(00.066.003)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants Tam-
bor, de Molins de Rei.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Tambor, de Molins de Rei,
en petició d’autorització de canvi de titula-
ritat, 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 el canvi de titularitat de la
llar d’infants Tambor, de Molins de Rei, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centre 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 Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen 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.

Sant Feliu de Llobregat, 28 de febrer de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Molins de Rei.
Localitat: Molins de Rei.
Núm. de codi: 08051379.
Denominació: Tambor.
Adreça: c. Pintor Fortuny, núm. 47.
Titular: Guarderia Tambor, SCCL.
NIF: F08558587.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Roser Comellas Ventura, amb
NIF 38.414.152-N, amb efectes a partir del
primer dia del mes següent al de la data de
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb una capa-

citat màxima per a 41 llocs escolars.

(00.047.022)

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Salle, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Salle, de Girona, en
petició d’autorització de modificació de
modalitats d’ensenyaments de batxillerat, es
va instruir l’expedient corresponent.
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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’es-
tableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral no universitaris, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Salle, de Girona, per l’ampliació i la reduc-
ció de modalitats de batxillerat 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 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.

Girona, 29 de febrer de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17001577.
Denominació: La Salle.
Adreça: c. Sant Joan Baptista de la Salle,
12.
Titular: Escoles Cristianes, Gns. de les.
NIF: Q0800055-F.

S’autoritza la supressió de 2 unitats de la
modalitat de batxillerat de ciències de la na-
turalesa i la salut amb capacitat per a 70
llocs escolars i l’obertura de 2 unitats de la
modalitat de batxillerat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, amb efec-
tes a partir del curs 1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars; 2 unitats de la moda-

litat de ciències de la naturalesa i la salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(00.048.021)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Novaula, de Sant Cugat del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Novaula, de Sant
Cugat del Vallès, 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; 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 en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Novaula, de Sant Cugat del Vallès, 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 potes-
tativament 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 admi-
nistracions 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.

Sabadell, 2 de març de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Núm. de codi: 08058623.
Denominació: Novaula.
Adreça: Valldoreix, 22.
Titular: Centre d’Estudis Sant Cugat, SA.
NIF: A-08894586.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Novaula, de Sant Cugat del Vallès,
amb efectes a partir del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

FP de grau superior
Família d’administració
Cicle formatiu d’administració i finances,

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

Família d’informàtica
Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-

cacions informàtiques, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

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

(00.052.070)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia Sabadell, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola Pia de Sabadell,
de Sabadell, en petició de reducció d’uni-
tats del nivell d’educació infantil i d’obertu-
ra dels nivells d’ESO i batxillerat, es va ins-
truir 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia de Sabadell, de Sabadell, per
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reducció d’unitats del nivell d’educació in-
fantil i obertura dels nivells d’ESO i batxille-
rat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 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.

Sabadell, 2 de març de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08024297.
Denominació: Escola Pia de Sabadell.
Adreça: c. Escola Pia, 92.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800595A.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per reducció d’unitats del
nivell d’educació infantil i obertura dels ni-
vells d’ESO i batxillerat, amb efectes a par-
tir de l’inici del curs 1999-2000.

Autorització de disminució de 6 unitats
d’educació primària.

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.

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 i 2
unitats de la modalitat de ciències de la
natura i la salut amb capacitat per a 70 llocs
escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

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.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la naturalesa i la salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

(00.053.156)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2000, d’ho-
mologació de llibres de text i materials cur-
riculars per a l’alumnat dels centres docents
públics i privats d’ensenyament no univer-
sitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de lli-
bres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per
al desenvolupament del currículum desti-
nats a ser utilitzats per l’alumnat dels cen-
tres docents públics i privats d’ensenyament
no universitari de Catalunya hauran de ser
homologats pel Departament d’Ensenya-
ment i que els altres materials curriculars
destinats al mateix alumnat podran ser prè-
viament homologats pel Departament d’En-
senyament. En ambdós casos, l’homologa-
ció es realitzarà d’acord amb el procediment
que preveu el Decret esmentat.

La disposició transitòria del Decret es-
mentat estableix que, mentre siguin vigents
els plans d’estudi per als nivells del batxille-
rat unificat polivalent, i la formació professi-
onal regulats per la Llei 14/1970, de 4
d’agost, general d’educació i finançament
de la reforma educativa, la supervisió de
llibres de text i materials didàctics per a
aquests nivells s’ajustarà al procediment que
s’indica al Decret, i quant als continguts,
s’ajustarà als plans d’estudi que fixen els en-
senyaments corresponents.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homologa-
ció de llibres de text i de materials curricu-
lars, i havent-se’n constatat l’adequació als
currículums establerts pel Govern de la
Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article únic. Homologar els llibres de text
i els materials curriculars que figuren a l’an-
nex d’aquesta Resolució, dest inats a
l’alumnat dels centres docents públics i
privats d’ensenyament no universitari de
Catalunya.

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, 3 de març de 2000

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

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació Educativa

ANNEX

Educació infantil. Parvulari.

Llibre de text
L’anegueta Agnès. Parvulari. 3 anys. Glo-

balitzat. R. M. Aparicio, A. Martínez i C.
Mancha. Editorial Baula.

La vaca Taques. Parvulari. 4 anys. Glo-
balitzat. R. M. Aparicio, A. Martínez i C.
Mancha. Editorial Baula.

L’elefant Abú. Parvulari. 5 anys. Globalit-
zat. R. M. Aparicio, A. Martínez i C. Mancha.
Editorial Baula.

Jugar i pintar. Parvulari. 3 anys. Interco-
municació i llenguatges: Llenguatge mate-
màtic. J. Fraile. Editorial Vicens Vives.

Descobrir i dibuixar. Parvulari. 4 anys. In-
tercomunicació i llenguatges: llenguatge ma-
temàtic. J. Fraile. Editorial Vicens Vives.

Comptar i escriure. Parvulari. 5 anys. In-
tercomunicació i llenguatges: llenguatge ma-
temàtic. J. Fraile. Editorial Vicens Vives.

Educació primària. Cicle inicial

Llibres de text
Llengua 2 (volums 1-2-3). Projecte Bao-

bab. Llengua catalana. O. Adroher, D. Bel-
trán i M. L. Cerdan. Editorial Teide.

Música 1-Música 2. Educació artística:
música. B. López, M. A. Subirats. Editorial
El Serbal.

Material curricular
Música 1-Música 2. Quaderns i disc com-

pacte. Educació artística: música. B. López,
M. A. Subirats. Editorial El Serbal.

Educació primària. Cicle mitjà

Material curricular
Dreamland 1. Dreamland 2. Llibres, qua-

derns, cassets i flashcards. Llengües estran-
geres: anglès. Y. Albert, P. Arroyo, N. Maz-
zei, F. Bruzzone. Editorial Vicens Vives.

Educació primària. Cicle superior

Material curricular
Hola! Llengua catalana i literatura. R. Boi-

xaderas, M. Majó, J. Roquer. Eumo Edito-
rial.

Educació secundaria obligatòria

Material curricular
Hola! Llengua catalana i literatura. R. Boi-

xaderas, M. Majó, J. Roquer. Eumo Edito-
rial.

Llegir, comprendre i aprendre. Llengua
catalana i literatura. 1r i 2n cicle. E. Díaz, L.
Farró i F. Martí. Editorial Eumo.

Catalunya l’any 1000. Ciències socials.
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Crèdit variable. 1r i 2n cicle. M. Puntí, R.
Sargatal. Editorial Eumo.

Grammar Two. Llengües estrangeres: an-
glès. Crèdit variable. 2n cicle. Jennifer Seidl.
Editorial Oxford University Press.

Headway pre int. Llibre, quadern i cas-
sets. Llengües estrangeres: anglès. Crèdits
comuns 7 i 8. 2n cicle. John i Liz Soars.
Editorial Oxford University Press.

El conjunt instrumental Orff. Música. Crè-
dit variable tipificat d’ampliació. 1r i 2n ci-
cle. I. Oliveras, I. Taixés, R. Tell. Editorial
Eumo.

La flauta de bec. Crèdit variable tipificat
d’ampliació. 1r i 2n cicle I. Oliveras, I. Tai-
xés, R. Tell, X. Carcolé. Editorial Eumo.

Batxillerat

Llibres de text
Llengua catalana i literatura 1. Llengua ca-

talana i literatura. Crèdits 1-2. Matèria co-
muna. R. Trilla, J. Camps, N. Cot, L. Solde-
vila. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Lengua castellana y literatura 1. Llengua
castellana i literatura. Crèdits 1-2. Matèria
comuna. J. Garriga, E. Gimeno. Editorial
Brúixola.

Geografia. Geografia. Crèdits 1-2-3. Mo-
dalitat d’Humanitats i ciències socials. J.
Carreras, L. Guerra, M. Mora. Editorial Ede-
bé.

Història de l’art. Història de l’art. Crèdits
1-2-3. Modalitats d’art i d’humanitats i ci-
ències socials. M. C, Guerrero, I. López, J.
Rúbio. Editorial Edebé.

Història de la filosofia. Història de la filo-
sofia. 3 crèdits. Modalitat d’Humanitats i ci-
ències socials. C. Tejedor. Editorial Cruïlla.

Química 1. Química. Crèdits 1-2-3. Mo-
dalitat de ciències de la naturalesa i la sa-
lut. M. Belmonte. Editorial El Serbal.

Tecnologia industrial 1. Tecnologia indus-
trial. Crèdits 1-2-3. Modalitat de tecnologia.
J. Allué, M. Ballester, A. Estrada, J. Grau,
E. Manrique, E. Molins, P. Rodriguez, A.
Roig. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Psicologia. Psicologia. Matèria optativa
tipificada. J. M. Arán. M. Güell. Editorial Tei-
de.

Results-1 i Results-2. Llengües estrange-
res: anglès. 4 crèdits. Matèria comuna. A.
Williams, E. Terán. Editorial Burlington Bo-
oks.

Material curricular
Results-1 i Results-2. Quaderns i cassets.

Llengües estrangeres: anglès. 4 crèdits.
Matèria comuna. A. Williams, E. Terán. Edi-
torial Burlington Books.

Formació Professional

Grau mitjà

Llibres de text
Commercial Speaking. Crèdit: anglès. De-

nominació del títol: Comerç. M. Irvine, M.
Cadman. Editorial Oxford University Press.

Material curricular
Commercial Speaking. Quadern i cassets.

Crèdit: anglès. Denominació del títol: Co-
merç. M. Irvine, M. Cadman. Editorial Ox-
ford University Press.

(00.054.031)

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2000, de
convocatòria de la prova d’accés a cursos
diferents del primer de grau mitjà d’ense-
nyaments musicals per al curs 2000-01.

D’acord amb la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu, i el Decret 331/1994, de
29 de setembre (DOGC núm. 1990, de
28.12.1994), pel qual s’estableix l’ordena-
ció curricular dels ensenyaments musicals
de grau mitjà a Catalunya, cal procedir a la
convocatòria i l’organització de la prova
d’accés a cursos diferents del primer de
grau mitjà d’ensenyaments musicals per
valorar, en el moment de ser superada, la
maduresa, els coneixements, les aptituds i
les habilitats específiques dels aspirants per
seguir estudis de grau mitjà.

Amb aquesta finalitat i per establir el pro-
cés de desenvolupament de la prova d’ac-
cés a cursos diferents del primer de grau
mitjà d’ensenyaments musicals en la con-
vocatòria de l’any 2000;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova d’accés a cursos di-

ferents del primer del grau mitjà d’ensenya-
ments musicals d’acord amb el contingut
dels següents apartats.

—2 Objectiu
L’objectiu de la prova d’accés a cursos

diferents del primer de grau mitjà serà:
a) Verificar la possessió d’aptituds i ha-

bilitats específiques per cursar amb aprofi-
tament ensenyaments de grau mitjà de
música en l’especialitat a la qual s’opta.

b) Valorar la maduresa i la capacitat per
incorporar-se als estudis de grau mitjà.

c) Valorar la participació de l’aspirant com
a integrant d’un grup o formació.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció, que haurà de

contenir les dades especificades a l’annex
1 d’aquesta Resolució, s’haurà de presen-
tar en el centre on es vol realitzar la prova,
durant el període comprès entre els dies 3
i 13 d’abril de 2000.

—4 Composició de les comissions avalu-
adores

Els components de les comissions avalua-
dores de la prova d’accés seran nomenats
pel Departament d’Ensenyament. Cadascu-
na estarà formada per:

a) Un/una inspector/a del Departament
d’Ensenyament, o el director/a del centre on
es realitza la prova, que presidirà la comis-
sió.

b) Tres professors designats per la direc-
ció del centre on es realitza la prova, que
actuaran com a secretari/ària i vocals de la
comissió.

Per a l’avaluació d’aspirants a places
d’especialitats diferents a les de les perso-
nes que integren la comissió d’avaluació, es
requerirà la participació d’un/a titulat/ada de
l’especialitat, que haurà de ser escoltat/ada
amb caràcter consultiu pels membres de la
comissió avaluadora. A aquest efecte, la

direcció del centre on es realitza la prova
farà les gestions oportunes que garanteixin
la presència de professorat de cada espe-
cialitat.

Durant la realització de les proves hauran
d’estar presents en tot moment, com a
mínim, tres dels quatre components de la
comissió avaluadora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es podrà nomenar més d’una
comissió avaluadora a cada centre.

Els membres de la comissió avaluadora
podran comprovar la identitat de cada as-
pirant.

Amb una antelació no inferior a 30 dies a
la realització de la prova, es donarà publici-
tat dels noms dels membres de la comissió
avaluadora al tauler d’anuncis del centre, als
efectes del que disposen els articles 28 i 29
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.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova d’accés a cursos diferents del

primer de grau mitjà constarà de dos exer-
cicis. Els exercicis seran qualificats de zero
a deu punts i caldrà una qualificació mínima
de cinc punts en cadascun per a l’establi-
ment de la nota global. La nota global s’es-
pecificarà en unitats, dècimes i centèsimes.
S’expedirà un certificat acreditatiu de supe-
ració de la prova segons el model que figu-
ra a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—6 Primer exercici
Per a l’accés als cursos segon, tercer,

quart i cinquè, el primer exercici versarà
sobre l’àrea de llenguatge musical, a més
d’un apartat de cançó; per a l’accés al cin-
què curs inclourà també dos apartats refe-
rits a les assignatures d’Història de la mú-
sica i d’Harmonia, contrapunt, anàlisi i
forma. Consistirà a respondre a preguntes
referides a objectius elaborats a partir dels
que consten en el Decret 331/1994, de 29
de setembre, exposats al tauler d’anuncis
dels centres on es realitza la prova a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució.

Per a l’avaluació de l’apartat de cançó,
l’alumne/a haurà de presentar les partitures
d’un repertori format per tres cançons tra-
dicionals catalanes o d’autor.

Aquest exercici serà elaborat per la co-
missió avaluadora d’acord amb les instruc-
cions de la Direcció General d’Ordenació
Educativa.

—7 Exercici d’instrument
L’exercici d’instrument consistirà a:
a) Interpretar a vista un fragment musi-

cal inèdit senzill.
b) Interpretar dos estudis i dues obres.
c) Interpretar una obra de música de

cambra.
En començar la prova l’alumne/a haurà

de presentar les partitures d’un repertori
format per tres estudis i tres obres corres-
ponents a diferents estils i èpoques.

Els tres estudis i dues de les obres que
s’esmenten en el paràgraf anterior seran
escollits entre les obres i estudis establerts
pel centre i anunciats en el seu tauler
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d’anuncis a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució.

Una tercera obra serà de lliure elecció per
l’alumne/a.

L’obra de música de cambra, també de
lliure elecció, serà interpretada per l’alum-
ne/a i l’acompanyant o acompanyants que
esculli. Per a les especialitats de clavicèm-
bal, guitarra, harmònium, instruments de
corda polsada del Renaixement i del Bar-
roc, orgue, piano i viola de gamba, aquest
apartat de l’exercici d’instrument es farà per
a l’accés als cursos segon i següents; pel
que fa a la resta d’especialitats, es farà úni-
cament per als cursos quart, cinquè i sisè.

La comissió avaluadora podrà, si s’escau,
reduir el nombre o la durada dels estudis i
obres a interpretar.

d) Respondre a les preguntes de la co-
missió avaluadora referides a les obres
interpretades i a la seva anàlisi, sabent-ne
identificar motius, períodes, frases i altres
trets formals bàsics.

e) Per a l’especialitat de cant, l’exercici
d’instrument consistirà en la interpretació de
dues obres de diferents estils, lliurement
elegides per l’aspirant a partir d’unes direc-
trius establertes pel centre on es realitza la
prova, el qual les anunciarà al tauler d’anun-
cis a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució. Es valorarà també,
ponderadament, la resposta a quatre qües-
tions sobre l’assignatura de llengües estran-
geres aplicades al cant.

—8 Calendari i publicació del resultat de
les proves

El primer exercici de la prova s’iniciarà a
partir del dia 8 de juny de 2000.

La comissió avaluadora farà pública amb
una antelació mínima de 48 hores la data
dels exercicis de cada especialitat instru-
mental i la de la publicació provisional dels
resultats. Els resultats definitius constaran
en una acta que es farà pública no més tard
del dia 19 de juny i posteriorment s’arxivarà
en el centre. D’aquesta acta, se n’enviarà
una còpia a la Direcció General d’Ordena-
ció Educativa.

—9 Efectes i validesa de la prova
La validesa de la prova d’accés a cursos

diferents del primer de grau mitjà per a l’in-
grés en un centre que disposi de places
tindrà una durada de dos anys.

L’admissió en un centre dels alumnes que
hagin superat la prova d’accés a Catalunya
o a la resta de l’Estat s’efectuarà d’acord
amb el que preveu la disposició per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i
matriculació.

—10 Reclamacions
Les reclamacions sobre la qualificació glo-

bal es podran presentar, per escrit, adreça-
des al/a la president/a de la comissió ava-
luadora corresponent, durant les 48 hores
posteriors a la seva publicació i seran resol-
tes en el mateix període de temps.

—11 Conservació de documentació
La direcció del centre on es realitza la pro-

va d’accés conservarà durant un període de
tres mesos la documentació generada du-
rant la seva realització.

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 de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, 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 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, 8 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés

Dades personals i acadèmiques
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors.
Escola de música a la qual assisteix.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat a la qual s’inscriu.
Curs al qual vol accedir.

ANNEX 2

Model de certificat acreditatiu de superació
de la prova d’accés

Capçalera del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de
la comissió avaluadora de la prova d’accés
al grau mitjà d’ensenyaments musicals, re-
gulada pel Decret 331/1994, de 29 de se-
tembre, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular dels ensenyaments musicals de
grau mitjà i se’n regula la prova d’accés,

Certifico:

Que l’alumne/a (nom i cognoms) ha ob-
tingut la qualificació de (puntuació) en la
prova d’accés al curs (indiqueu-ne el curs)
d’ensenyaments musicals de grau mitjà,
especialitat de (nom de l’especialitat), con-
vocada pel Departament d’Ensenyament
mitjançant Resolució de (data).

Els efectes i validesa de la prova són els
que figuren a l’esmentada Resolució.

I perquè consti, signo aquest certificat a
(localitat i data).

El/La secretari/ària (signatura)
Vistiplau del/de la president/a (signatura)

(00.067.122)

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2000, de
convocatòria de la prova específica d’accés
al primer curs de grau mitjà d’ensenyaments
musicals per al curs 2000-2001.

D’acord amb la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu, i el Decret 331/1994, de
29 de setembre (DOGC núm. 1990, de
28.12.1994), pel qual s’estableix l’ordena-
ció curricular dels ensenyaments musicals
de grau mitjà a Catalunya, cal procedir a la
convocatòria i l’organització de la prova
específica d’accés al primer curs de grau
mitjà d’ensenyaments musicals per valorar,
en el moment de ser superada, la madure-
sa, els coneixements, les aptituds i les ha-
bilitats específiques dels aspirants per se-
guir estudis de grau mitjà.

Amb aquesta finalitat i per establir el pro-
cés de desenvolupament de la prova espe-
cífica d’accés al primer curs de grau mitjà
d’ensenyaments musicals en la convocatò-
ria de l’any  2000;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova específica d’accés

al primer curs del grau mitjà d’ensenyaments
musicals d’acord amb el contingut dels
apartats següents.

—2 Objectiu
L’objectiu de la prova específica d’accés

serà:
a) Verificar la possessió d’aptituds i ha-

bilitats específiques per cursar, amb aprofi-
tament, ensenyaments de grau mitjà de
música en l’especialitat a la qual s’opta.

b) Valorar la maduresa i capacitat per ini-
ciar els estudis de grau mitjà.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció, que haurà de

contenir les dades especificades a l’annex
1 d’aquesta Resolució, caldrà presentar-la
en el centre on es vol realitzar la prova, en
el període comprès entre els dies 3 i 13
d’abril.

Els alumnes que vulguin cursar ensenya-
ments de grau mitjà en un determinat con-
servatori o centre privat autoritzat de grau
mitjà hauran de formalitzar-hi la inscripció a
la prova.

A l’annex 3 d’aquesta Resolució es deta-
llen els conservatoris i les escoles on està
previst realitzar prova específica d’accés.

—4 Nombre i composició de les comissi-
ons avaluadores

Els components de les comissions avalu-
adores de la prova específica d’accés se-
ran nomenats pel Departament d’Ensenya-
ment. Cadascuna estarà formada per:

a) Un inspector del Departament d’Ense-
nyament o el director del centre on es rea-
litza la prova, que presidirà la comissió.

b) Tres professors designats per la direc-
ció del centre on es realitza la prova, que
actuaran com a secretari i vocals de la
comissió.

Per a l’avaluació d’aspirants a places
d’especialitats diferents de les de les per-
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sones que integren la comissió d’avaluació,
es requerirà la participació d’un  titulat  de
l’especialitat, que haurà de ser escoltat  amb
caràcter consultiu pels membres de la co-
missió avaluadora. A aquest efecte, la di-
recció del centre on es realitza la prova farà
les gestions oportunes que garanteixin la
presència de professorat de cada especia-
litat.

Durant la realització de les proves hauran
d’estar presents en tot moment, com a
mínim, tres dels quatre components de la
comissió avaluadora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es podrà nomenar més d’una
comissió avaluadora a cada centre.

Els membres de la comissió avaluadora
podran comprovar la identitat de cada as-
pirant.

Amb una antelació no inferior a 30 dies a
la realització de la prova, es donarà publici-
tat dels noms dels membres de la comissió
avaluadora al tauler d’anuncis del centre, als
efectes de complir el que disposen els arti-
cles 28 i 29 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.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova específica d’accés al primer curs

de grau mitjà constarà de dos exercicis, un
de llenguatge musical i un altre d’instrument.
Els exercicis seran qualificats de zero a deu
punts i caldrà una qualificació mínima de
cinc punts en cadascun per a l’establiment
de la nota global. La nota global s’especi-
ficarà en unitats, dècimes i centèsimes.
S’expedirà un certificat acreditatiu de supe-
ració de la prova segons el model que figu-
ra a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—6 Exercici de llenguatge musical
L’exercici de llenguatge musical, que in-

clou també un apartat de cançó i un altre
d’audició, consistirà a respondre a pregun-
tes referides a objectius terminals de l’as-
signatura de llenguatge musical, que cons-
ten al Decret 322/1993, de 24 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació curricular del
grau elemental d’ensenyaments musicals.

Aquest exercici serà elaborat per la Di-
recció General d’Ordenació Educativa.

Per a l’avaluació de l’apartat de cançó,
l’alumne haurà de presentar per triplicat les
partitures d’un repertori format per tres
cançons tradicionals catalanes o d’autor.

—7 Exercici d’instrument
L’exercici d’instrument consistirà a:
a) Interpretar a vista un fragment musi-

cal inèdit senzill.
b) Interpretar un estudi i dues obres.
En començar la prova, l’alumne haurà de

presentar a la comissió avaluadora, per tri-
plicat, les partitures d’un repertori format per
dos estudis i tres obres corresponents a
diferents estils i èpoques.

Els dos estudis i dues de les tres obres
que s’esmenten al paràgraf anterior seran
escollits d’acord amb el contingut de l’apar-
tat 8 d’aquesta Resolució. La tercera obra,
que completa el repertori, serà de lliure elec-
ció de l’alumne.

La comissió avaluadora, si escau, podrà

reduir el nombre o la durada dels estudis i
obres a interpretar.

c) Respondre les preguntes de la comis-
sió avaluadora referides a les obres inter-
pretades i a la seva anàlisi, sabent-ne iden-
tificar motius, períodes, frases i altres trets
formals bàsics.

d) Per a l’especialitat de cant, l’exercici
d’instrument consistirà en la interpretació de
dues obres de diferents estils, lliurement
elegides per l’aspirant a partir d’unes direc-
trius establertes pel centre on es realitza la
prova, que les farà públiques amb una an-
telació mínima de 30 dies.

e) A les especialitats no incloses en el cur-
rículum de grau elemental, s’hi podrà acce-
dir mitjançant la prova d’accés d’algun dels
instruments que el centre hagi establert, o
bé superant l’exercici de llenguatge musi-
cal i demostrant posseir coneixements ele-
mentals de l’instrument al qual s’opta, ma-
nifestats en la interpretació de dues obres
de diferents autors i estils, lliurement elegi-
des per l’aspirant a partir d’unes directrius
establertes pel centre on es fa la prova, que
les farà públiques amb una antelació míni-
ma de 30 dies.
—8 Relació d’obres seleccionades

La relació d’obres i estudis de cada es-
pecialitat instrumental entre els quals podrà
escollir l’alumne per confeccionar el reper-
tori, serà l’establerta per la Direcció Gene-
ral d’Ordenació Educativa en el fulletó Pro-
postes i Orientacions (Barcelona, març de
1997), de la qual se’n farà publicitat en els
centres autoritzats a impartir la prova. A
més, també es podran escollir estudis i
obres de la publicació provisional i en revi-
sió de Propostes i Orientacions (Barcelona,
gener de 2000). Els centres que ho sol·licitin
podran ser informats en aquest respecte per
l’esmentada Direcció General.
—9 Calendari i publicació del resultat de
les proves

El primer exercici de la prova s’iniciarà el
dia 8 de juny de 2000, a les 10 h.

Cada comissió avaluadora farà pública
amb una antelació mínima de 48 hores la
data del segon exercici de cada especialitat
instrumental i la de la publicació provisional
dels resultats. Els resultats definitius cons-
taran en una acta que es farà pública no
més tard del dia 19 de juny de 2000 i pos-
teriorment s’arxivarà en el centre. D’aques-
ta acta, se n’enviarà una còpia a la Direcció
General d’Ordenació Educativa, juntament
amb les lectures a vista i obres de lliure
elecció presentades per l’alumnat de cada
especialitat.

—10 Nombre de convocatòries
Cada aspirant disposarà d’un nombre mà-

xim de dues convocatòries per superar la
prova específica d’accés al primer curs.

Els alumnes que hagin superat la prova
específica d’accés al primer curs en una
convocatòria anterior i desitgin millorar nota,
podran fer-la una segona vegada.

—11 Efectes i validesa de la prova
La validesa de la prova específica d’ac-

cés al primer curs de grau mitjà per a l’in-
grés en qualsevol centre que disposi de
places tindrà una durada de dos anys.

L’admissió en un centre dels alumnes que
hagin superat la prova específica d’accés a

Catalunya o a la resta de l’Estat, s’efectu-
arà d’acord amb el que preveuen les nor-
mes de preinscripció i matriculació.

—12 Reclamacions
Les reclamacions sobre la qualificació glo-

bal es podran presentar, per escrit, adreça-
des al president de la comissió avaluadora
corresponent, durant les 48 hores posteri-
ors a la seva publicació i seran resoltes en
igual període de temps.

—13 Conservació de documentació
La direcció del centre on es fa la prova

específica d’accés conservarà durant un
període de tres mesos la documentació
generada durant la seva execució.

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, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes de l’en-
demà 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 públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova específica
d’accés

Dades personals i acadèmiques
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors.
Escola de música a la qual assisteix.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat o especialitats a què s’inscriu.
Indicació de si té prevista la preinscripció

en el centre.

ANNEX 2

Model de certificat acreditatiu de superació
de la prova d’accés

Capçalera del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de
la comissió avaluadora de la prova especí-
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fica d’accés al grau mitjà d’ensenyaments
musicals, regulada pel Decret 331/1994, de
29 de setembre, pel qual s’estableix l’orde-
nació curricular dels ensenyaments musicals
de grau mitjà i se’n regula la prova d’accés,

Certifico:
Que l’alumne/a (nom i cognoms) ha obtin-

gut la qualificació de (puntuació) en la prova
específica d’accés als ensenyaments musicals
de grau mitjà, especialitat de (nom de l’espe-
cialitat), convocada pel Departament d’Ense-
nyament mitjançant Resolució de (data).

Els efectes i la validesa de la prova són
els que figuren a l’esmentada Resolució.

I perquè consti, signo aquest certificat a
(localitat i data).

El/la secretari/ària (signatura)
Vistiplau del/de la president/a (signatura)

ANNEX 3

Relació de conservatoris i escoles de músi-
ca on està prevista la realització de proves
específiques d’accés:

Baix Llobregat-Anoia
Conservatori de grau mitjà de música

d’Igualada.

Barcelona I (ciutat)
Col·legi d’educació primària i artística Ori-

ol Martorell.
Conservatori de grau mitjà de música de

Barcelona.
Centre autoritzat de grau mitjà de músi-

ca Liceu.
Centre d’educació musical Diaula.

Barcelona II (comarques)
Conservatori de grau mitjà de música de

Badalona.
Conservatori de grau mitjà de música de

Manresa.
Escola municipal de música Josep M. Ru-

era (Granollers).
Escola municipal de música de Vic.
Escola municipal de música Mestre Mont-

serrat (Vilanova i la Geltrú).
Escola municipal de música Can Roig i

Torres (Santa Coloma de Gramenet).

Girona
Conservatori de grau mitjà de música

Isaac Albéniz (Girona).
Escola de música La Flauta Màgica (Fi-

gueres).
Escola municipal de música d’Olot.
Escola de música Rita Ferrer (Palafrugell).

Lleida
Conservatori de grau mitjà de música de

Lleida.
Escola municipal de música de Balaguer.
Escola municipal de música de Cervera.
Escola municipal de música de Molle-

russa.

Tarragona
Conservatori de grau mitjà de música (Tar-

ragona)
Conservatori de grau mitjà de música

(Vila-seca).
Escola de música de Reus.
Escola de música de Tortosa.

Vallès Occidental
Conservatori de grau mitjà de música de

Sabadell.
Conservatori de grau mitjà de música de

Terrassa.
Escola de música Centre d’Educació Mu-

sical (Terrassa).
Escola municipal de música Victòria dels

Àngels (Sant Cugat del Vallès).

(00.067.124)


