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ORDRE de 9 de març de 2000, per la qual
es prorroga el caràcter de centre experimen-
tal de règim ordinari del centre Escolania de
Montserrat.

L’Ordre de 19 d’octubre de 1994 (DOGC
núm. 1965, de 28.10.1994) va classificar el
centre Escolania de Montserrat com a cen-
tre experimental de règim ordinari per a un
període de cinc anys amb efectes des de
l’inici del curs 1994-95.

La Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres
docents experimentals (DOGC núm. 322, de
22.4.1983) defineix els centres experimen-
tals de règim ordinari (CERO) com a cen-
tres que poden desplegar, en un o diversos
cicles, cursos o àrees, investigacions i ex-
periències educatives determinades o con-
trastar investigacions i experiències fetes o
iniciades en centres experimentals de règim
especial.

Per la Resolució de 12 de maig de 1999
(DOGC núm. 2894, de 21.5.1999) es creà
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la comissió tècnica d’avaluació, prevista a
l’article 28 de la Llei 8/1983, de centres
docents experimentals, la qual ha informat
positivament pel que fa a la continuïtat
d’aquest centre en la tasca d’investigació i
experimentació educatives.

Atesa la conveniència de disposar de
nous programes experimentals dins del des-
envolupament del nou sistema educatiu;

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Es prorroga el caràcter de cen-
tre experimental de règim ordinari del cen-
tre Escolania de Montserrat, amb codi
08021910, de Monistrol de Montserrat, per
un període de cinc anys i amb efectes des
del curs 1999-00.

Article 2. En el centre es continuarà duent
a terme l’aplicació de l’experiència d’un pro-
jecte curricular del cicle superior de primà-
ria i del primer cicle d’educació secundària
obligatòria que prevegi modificacions curri-
culars amb l’objectiu d’integrar els ensenya-
ments de música i els de règim general.

Article 3. 3.1 El control i l’avaluació del
desenvolupament del programa correspon
al Departament d’Ensenyament.

3.2 El centre elevarà al Departament
d’Ensenyament una memòria anual sobre el
desenvolupament de l’experimentació.

Article 4. Amb la finalitat d’avaluar els pro-
grames experimentals, el seu funcionament,
i la possibilitat d’extensió dels objectius i
mètodes d’aquests programes es crearà
una comissió tècnica d’avaluació en els
termes que preveu l’article 28 de la Llei 8/
1983, de centres docents experimentals.

Barcelona, 9 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.060.213)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Miraculosa, de Santa Coloma de Farners.

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 Miraculosa, de Santa
Coloma de Farners, en petició de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-

ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Miraculosa, de Santa Coloma de Farners,
per canvi de titularitat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—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, 28 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 de la Selva

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Localitat: Santa Coloma de Farners.
Núm. de codi: 17006915.
Denominació: La Miraculosa.
Adreça: c. Calau, 11-13.
Titular: Obra Social la Miraculosa, filles de
la Caritat, S. V. de Paül.
NIF: Q1700049H.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Escola Vicen-
ciana, amb NIF G61114690, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-2000.

(00.047.052)

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

—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, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.

c) Número d’expedient: 1/00.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de tras-

llat i reparacions d’edificis prefabricats re-
cuperables amb destinació a aularis do-
cents, segons l’annex del plec de clàusules
administratives particulars.

b) Termini d’execució: fins al 31 de de-
sembre de 2000.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractacions de les adminis-
tracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 435.000.000 de ptes., IVA

inclòs, equivalent a 2.614.402,65 euros.

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost mà-

xim de licitació dels tipus d’edificis prefabri-
cats als quals es concorri.

Definitiva: del 4% de l’import de licitació
dels edificis adjudicats.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 7 i cate-

goria D.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-
sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28 d’abril de

2000. Es fa constar que si l’últim dia del ter-
mini és festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

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

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

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

sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
7 d’aquest Anunci.

c) Data: 5 de maig de 2000.
d) Hora: 10 h.

—10 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 7 de març de 2000.

Barcelona, 13 de març de 2000
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Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.073.045)

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Centro de Estudios Freta, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Centro de Estudios
Freta, de Mataró, en petició d’autorització
de canvi de denominació, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Centro de Estudios Freta, de Mataró, per
canvi de denominació, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—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, 1 de març de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08034141.

Denominació: Centro de Estudios Freta.
Adreça: pg. Rocafonda, 45-47.
Titular: Escoles Freta, SL.
NIF: B60393758.

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

(00.052.069)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Petit Príncep, de Premià de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Petit Príncep, de
Premià de Mar, en petició d’autorització 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 El
Petit Príncep, de Premià de Mar, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen 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.

Barcelona, 2 de març de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Premià de Mar.

Localitat: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08056471.
Denominació: El Petit Príncep.
Adreça: pl. Romà Riera Arcal, 1.
Titular: Paris Reig, Carme.
NIF: 35071170B.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser d’Edu-Carme, SL, amb NIF
B61521456, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la data de publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000

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

(00.052.071)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Música de
Centelles, de Centelles.

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 de Música de
Centelles, de Centelles, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les es-
coles de música i de dansa, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Música de
Centelles, de Centelles, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—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 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
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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, 2 de març de 2000

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

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

ANNEX

Comarca d’Osona

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Centelles.
Localitat: Centelles.
Núm. de codi: 08058301.
Denominació: Escola de Música de Cente-
lles.
Adreça: c. Anselm Clavé, 5.
Titular: Associació Escola de Música de
Centelles.
NIF: G61190708.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Música de
Centelles, de Centelles, amb efectes a par-
tir de la fi del curs 1998-99.

(00.053.155)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Centro de Estudios Freta, de Calella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament, pel titular del
centre docent privat Centro de Estudios
Freta, de Calella, en petició d’autorització
de trasllat del nivell d’educació infantil (par-
vulari), d’autorització d’ampliació del nivell
d’educació infantil (parvulari) i d’autoritza-
ció d’obertura del nivell d’educació primà-
ria, 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
Centro de Estudios Freta, de Calella, per
trasllat i ampliació del nivell d’educació in-

fantil (parvulari), i obertura del nivell d’edu-
cació primària, en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 D’acord amb la disposició transitòria
primera del Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats, s’adapta d’ofici la denomi-
nació del centre en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 2 de març de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Calella.
Localitat: Calella.
Núm. de codi: 08035787.
Denominació: Centro de Estudios Freta, SL.
Adreça: Costa i Fornaguera, 2-14.
Titular: Escoles Freta, SL.
NIF: B60393758.

S’autoritza el trasllat del nivell d’educa-
ció infantil (parvulari) als locals del c. Jova-
ra, 383, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats del ni-
vell d’educació infantil (parvulari), amb ca-
pacitat per a 75 llocs escolars, situades al
c. Jovara, 383, amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura del nivell d’educa-
ció primària, amb 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars, situades al c. Costa
i Fornaguera, 2-14, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-2000.

S’adapta la denominació del centre que
passa a ser Freta.
Composició del centre a l’inici del curs 1999-
2000
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 145 llocs escolars (situades al c. Jovara,
383).

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars (situades al c.
Costa i Fornaguera, 2-14).

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. Costa i Fornaguera, 2-14).

Batxillerat:
2 unitats de la modalitat de ciències de la

naturalesa i de la salut amb capacitat per a
70 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials, amb capa-
citat per a 140 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat de tecnologia, amb capacitat
per a 70 llocs escolars (situades al c. Costa
i Fornaguera, 2-14).

(00.053.158)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Gervasi, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Gervasi, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’auto-
rització de reducció d’unitats d’educació
primària i d’autorització d’obertura de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Gervasi, de l’Hospitalet de Llobregat,
per reducció d’unitats d’educació primària
i obertura de l’etapa d’educació secundària
obligatòria, 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 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

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
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M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018391.
Denominació: Sant Gervasi.
Adreça: c. Bòbiles, 39-41.
Titular: Academia San Gervasio, SL.
NIF: B08262594.

S’autoritza la reducció de 6 unitats del ni-
vell d’educació primària, amb capacitat per
a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1998-99.

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, amb efec-
tes des de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000:
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars.
Educació primària:
6 unitats amb capacitat 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.

(00.053.167)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Nuestra Señora del Carmen, de Sallent.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Nuestra Señora del Carmen,
de Sallent, en petició de canvi de denomina-
ció, 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

Nuestra Señora del Carmen, de Sallent, per
canvi de denominació, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—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 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

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

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

ANNEX

Comarca del Bages

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sallent.
Localitat: Sallent.
Núm. de codi: 08024984.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Adreça: c. Santa Joaquima de Vedruna, 2.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q0800807J.

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

(00.053.175)

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 de Dansa Marta Coll, de Figueres.

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 de Dansa Mar-
ta Coll, de Figueres, en petició de trasllat,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Decret 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat

Escola de Dansa Marta Coll, de Figueres,
per trasllat, 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.

Girona, 2 de març de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca de l’Alt Empordà

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Figueres.
Localitat: Figueres.
Núm. de codi: 17006150.
Denominació: Escola de Dansa Marta Coll.
Adreça: av. Pirineus, 17.
Titular: Marta Coll i Macau.
NIF: 40439881Q.

S’autoritza el trasllat del centre a un nou
edifici emplaçat a Plaça del Sol, 3, de Fi-
gueres, amb efectes a partir del curs 1999/
2000.
Composició del centre

Autorització d’obertura: autorització
d’obertura i funcionament de l’Escola de
Dansa Marta Coll, de Figueres, amb una
capacitat simultània per a 17 llocs escolars.

(00.053.178)

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

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Santa Maria, de Ripoll,
en petició d’ampliació i reducció d’unitats,
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,
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Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Santa Maria, de Ripoll, per ampliació d’uni-
tats del nivell d’educació infantil i reducció
d’unitats del nivell d’educació primària, 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 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.

Girona, 2 de març 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 Ripollés

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Ripoll.
Núm. de codi: 17003011.
Denominació: Santa Maria de Ripoll.
Adreça: c. Viñas, 1.
Titular: Salesians.
NIF: Q0800036-F.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats d’edu-
cació infantil i la reducció de 4 unitats d’edu-
cació primària, amb efectes a partir del curs
1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: ampliació de 2 unitats
de segon cicle amb capacitat per a 50 llocs
escolars.

Educació primària: reducció de 4 unitats
amb capacitat per a 100 llocs escolars.

Previsió de funcionament:
Educació infantil: 6 unitats de segon ci-

cle amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capa-

citat per a 300 llocs escolars.

(00.053.174)

RESOLUCIÓ de 6 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, d’obertura dels ensenyaments de
batxillerat i de formació professional de grau
mitjà i superior i de supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau, es van instruir els expedients
corresponents.

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

—2 Autoritzar l’ampliació de grups dels
ensenyaments de batxillerat dels centres
docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que s’hi
especifiquen.

—3 Autoritzar l’ampliació de grups dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que s’hi especifiquen.

—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 s’hi especifiquen.

—5 Autoritzar la reducció de grups dels
ensenyaments de batxillerat dels centres
docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que s’hi
especifiquen.

—6 Autoritzar la reducció de grups dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que s’hi especifiquen.

—7 Autoritzar la reducció 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 s’hi especifiquen.

—8 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat dels centres docents
privats que consten a l’annex d’aquesta
Resolució, en els termes que s’hi especifi-
quen.

—9 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 s’hi especifiquen.

—10 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 s’hi especifiquen.

—11 Autoritzar la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que s’hi especifiquen.

—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, 6 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 Barcelonés

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044090.
Denominació: Abad Oliba.
Adreça: c. Monestir, 10.
Titular: Fundació Universitària San Pablo.
NIF: G28423275.

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

Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics, amb 1 grup amb capacitat per
a 30 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-00.

Família de sanitat:
Cicle formatiu de documentació sanitària,

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
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’administració:
Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup

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

Cicle formatiu d’administració de sistemes
informàtics amb 1 grup amb capacitat per
a 30 llocs escolars.

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

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

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

Cicle formatiu de comerç internacional
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

Família de sanitat:
Cicle formatiu de documentació sanitària

amb 1 grup amb capacitat per a 30 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 1999-00):

Segon grau:
Branca administrativa i comercial, espe-

cialitats informàtica de gestió (pel règim
d’ensenyaments especialitzats), secretariat
de direcció bilingüe (pel règim general se-
gons programes aprovats amb caràcter
provisional i experimental per una Ordre de
8 de juny de 1977) i administració d’empre-
ses (pel règim general segons programes
aprovats amb caràcter provisional i experi-
mental per una Ordre de 8 de juny de 1977).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014221.
Denominació: Escuela Prof. Ind. María Au-
xiliadora.
Adreça: c. Saldes, 2.
Titular: Inst. de filles de Maria Aux. (Salesi-
ans de Sant Joan Bosco).
NIF: Q0800837G.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-01.

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

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç internacional

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-00.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-00

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 1998-99.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
següents:

Família d’administració:
Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 1998-99.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de segon
grau, amb efectes a partir de la fi del curs
1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
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 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 i gestió:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç 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.

Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
amb capacitat per a 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.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç internacional

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

Formació professional: segon grau amb
la classificació acadèmica com homologat
amb capacitat per a 400 llocs escolars.

Ensenyaments d’FP (aquest nivell queda-
rà cessat a la fi del curs 1999-00):

Segon grau:
Branca delineació, especialitats edificis i

obres i delineació industrial.
Branca administrativa i comercial, espe-

cialitats administració, secretariat i informà-
tica de gestió.

Branca química, especialitat anàlisis i pro-
cessos bàsics.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014279.
Denominació: Escoles Professionals Salesi-
anes.
Adreça: pg. Sant Joan Bosco, 42.
Titular: Salesians.
NIF: Q0800901A.

S’autoritza la reducció de 15 unitats dels
ensenyaments de batxillerat, amb efectes a
partir de la fi del curs 1998-99.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà se-
güents:

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

consum amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-00.

Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-00.

Família de manteniment de vehicles d’au-
topropulsió:

Cicle formatiu d’electromecànica de ve-
hicles amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs es-colars, amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 1999-00.

Família d’arts gràfiques:
Cicle formatiu de preimpressió en arts grà-

fiques amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-00.

Família de fusta i moble:
Cicle formatiu de fabricació a mida i

instal·lació de fusteria i moble amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-00.

Família de fabricació mecànica:
Cicle formatiu de mecanització amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
amb els cicles formatius que es detallen a
la composició del centre, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de segon
grau, amb efectes a partir de la fi del curs
1999-00.
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, 4 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 6 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 210 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.

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

consum amb 4 grups amb capacitat per a
120 llocs escolars.

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

Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars.

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

Família de manteniment de vehicles d’au-
topropulsió:

Cicle formatiu d’electromecànica de ve-
hicles amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

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

Família d’arts gràfiques:
Cicle formatiu de preimpressió en arts grà-

fiques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.
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En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família de fusta i moble:
Cicle formatiu de fabricació a mida i

instal·lació de fusteria i moble amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

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

Família de fabricació mecànica:
Cicle formatiu de mecanització amb 2

grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

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

Formació professional de grau superior:
Família d’arts gràfiques:
Cicle formatiu de disseny i producció edi-

torial 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 desenvolupament de

productes electrònics amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

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

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 podrà superar els
30 llocs escolars.

Cicle formatiu de sistemes de telecomu-
nicació i informàtics amb 4 grups amb ca-
pacitat per a 120 llocs escolars.

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

Cicle formatiu d’instal·lacions electrotèc-
niques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

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

Família de fabricació mecànica:
Cicle formatiu de desenvolupament de

projectes mecànics amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

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

Cicle formatiu de producció per mecanit-
zació 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.

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.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
homologat amb capacitat per a 2080 llocs
escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-00).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08033651.
Denominació: Ipsome.

Adreça: av. Meridiana, 358.
Titular: Inst. Promoció Social Meridiana, SL.
NIF: B08439911.

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 1998-99.

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’ini-
ci del curs 1999-00.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de segon
grau, amb efectes a partir de la fi del curs
1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç 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.

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

Ensenyaments d’FP (aquest nivell queda-
rà cessat a la fi del curs 1999-00):

Segon grau:
Branca administrativa i comercial, espe-

cialitats secretariat, administració i comp-
tabilitat (pel règim general).

Curs d’accés de primer a segon grau.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08013640.
Denominació: Joan Pelegrí.
Adreça: c. Consell de Cent, 14.
Altres adreces: c. Ermengarda, 13-25; c.
Torre Damians, 6 i 8; c. Muntadas, 37, i c.
Consell de Cent, 18.
Titular: Fundació Cultural Hostafranchs.
NIF: G08945065.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-00.

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 60 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-00.

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 1998-99.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
següents:

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

cacions informàtiques amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-99.

Família d’administració:
Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 12 uni-

tats de primer cicle amb capacitat per a 360
llocs escolars i 12 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 210 llocs escolars, 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 4 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 140 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 de química:
Cicle formatiu d’anàlisi i control 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 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 a
homologat amb capacitat per a 830 llocs
escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-00).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Denominació: Monlau.
Adreça: c. Monlau, 8-10.
Altres adreces: c. Monlau, 4, 6 i 9-11 (po-
liesportiu), i c. Oliva, 10.
Titular: Cemprosa.
NIF: A08728693.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Mos-
sèn Juliana, 2, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1998-99.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Ca-
racas, 35, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-00.
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S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars,  4 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 140 llocs esco-
lars i 6 unitats de la modalitat de tecnologia
amb capacitat per a 210 llocs escolars, en
funcionament d’acord amb el calendari
d’aplicació de la nova ordenació del siste-
ma educatiu 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
1998-99.

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’ini-
ci del curs 1999-00.
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 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, 4 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 6 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 210 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família de manteniment de vehicles au-

topropulsats:
Cicle formatiu d’electromecànica de ve-

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

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

Cicle formatiu de carrosseria amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

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

Formació professional de grau superior:
Família de manteniment de vehicles au-

topropulsats:
Cicle formatiu d’automoció 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.

Formació professional: segon grau amb
la classificació acadèmica com a homolo-
gat amb capacitat per a 320 llocs escolars.

Ensenyaments d’FP (aquest nivell queda-
rà cessat a la fi del curs 1999-00):

Segon grau:
Branca llar, especialitat jardí d’infància.
Branca automoció, especialitat mecàni-

ca i electricitat de l’automòbil.
Branca delineació, especialitat delineació

industrial.
Branca administrativa i comercial, espe-

cialitats informàtica de gestió, secretariat i
administració.

Branca electricitat i electrònica, especia-
litat electrònica industrial.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08035672.
Denominació: Santiago Ramón y Cajal.
Adreça: c. Roger de Flor, 188, pral. (admi-
nistració).
Altres adreces: c. Rosselló, 303 (planta bai-
xa; primer pis, portes 1a i 2a; segon pis,
portes 1a i 4a; tercer pis, portes 1a i 2a;
quart pis, portes 1a, 3a i 4a, i cinquè pis,
portes 3a i 4a).
Titular: Escuela de FP Santiago Ramón y Ca-
jal, SCCL.
NIF: F08638470.

S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Rosselló, 303 (quart pis, porta 2a i àtic, porta
2a), amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-00.

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
1999-00.

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’ini-
ci del curs 1999-00.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família de sanitat:
Cicle formatiu de farmàcia amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família de sanitat:
Cicle formatiu d’higiene bucodental amb

1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Cicle formatiu de dietètica amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

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

Cicle formatiu d’imatge per al diagnòstic
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

Cicle formatiu de laboratori de diagnòstic
clínic amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

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

Cicle formatiu de pròtesis dentals amb 4
grups amb capacitat per a 80 llocs esco-
lars.

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

Cicle formatiu de documentació sanitària
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Cicle formatiu d’ortesis i pròtesis amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

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

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 360 llocs

escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-00).

(00.054.033)

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Viaró, de Sant Cugat del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Viaró, de Sant Cugat
del Vallès, en petició de modificació de l’au-
torització d’obertura per ampliació d’unitats,
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
Viaró, de Sant Cugat del Vallès, per ampli-
ació d’unitats, en els termes que s’especi-
fiquen 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.

Sabadell, 8 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: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Núm. de codi: 08026041.
Denominació: Viaró.
Adreça: av. Alcalde Barnils, 2.
Titular: Docencia e Investigación, SA.
NIF: A08317877.
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S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació d’unitats de
l’etapa d’educació infantil, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-00.

Ampliació de 3 unitats de primer cicle (llar
d’infants) amb capacitat per a 41 llocs es-
colars.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de primer ci-

cle (llar d’infants) amb capacitat per a 41
llocs escolars i 6 unitats de segon cicle
(parvulari) amb capacitat per a 150 llocs
escolars.

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 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, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa 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 específica:
FP de grau mitjà: família administració, ci-

cle formatiu gestió administrativa amb 1
grup amb una capacitat per a 30 llocs es-
colars, en cap cas un grup superarà els 30
llocs escolars.

FP de grau superior: família informàtica,
cicle formatiu desenvolupament d’aplicaci-
ons informàtiques, amb 2 grups amb una
capacitat per a 60 llocs escolars, en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars.

(00.054.039)

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per
la qual es dóna publicitat al resultat del sor-
teig públic realitzat per tal de determinar la
combinació de lletres a partir de la qual
s’efectuaran les ordenacions alfabètiques en
el procés de preinscripció i matriculació
d’alumnes de determinats ensenyaments
per al curs escolar 2000-2001.

Atesa la Resolució de 15 de febrer de
2000, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matriculació d’alumnes als
centres docents sostinguts amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general i d’arts plàstiques i disseny per al
curs 2000-2001, DOGC núm. 3078, de
15.2.2000, i amb la finalitat d’unificar el
procediment de dirimir les situacions d’em-
pat en el procés de preinscripció i matricu-
lació d’alumnes previstes al Decret 72/1996,
de 5 de març;

D’acord amb el resultat del sorteig públic
del dia 20 de març de 2000, a la seu central
del Departament d’Ensenyament, per diri-
mir les situacions d’empat del procés de
preinscripció i matricularió dels ensenya-
ments de segon cicle de l’educació infantil;
educació primària; dels centres que de
manera integrada fan ensenyaments de
música i de dansa i educació primària, i
educació secundària obligatòria,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar la combi-
nació de lletres a partir de la qual s’efectu-
aran les ordenacions alfabètiques en les
situacions d’empat en el procés de preins-
cripció i matriculació d’alumnes dels ense-
nyaments de segon cicle de l’educació in-
fantil; educació primària; dels centres que
de manera integrada imparteixen ensenya-
ments de música i de dansa i educació
primària; i educació secundària obligatòria,
per al curs escolar 2000-2001, que és la
següent: i, j.

Barcelona, 20 de març de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.076.031)

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2000, de
modificació de la Resolució de 10 de gener
de 2000, per la qual s’aproven les plantilles
de personal docent de centres d’ensenya-
ments secundaris, escoles oficials d’idio-
mes, escoles d’art i serveis educatius de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 1999-2000.

Per la Resolució de 10 de gener de 2000
(DOGC núm. 3060, de 20.1.2000) es van
aprovar les plantilles de personal docent de
centres d’ensenyaments secundaris, esco-
les oficials d’idiomes, escoles d’art i serveis
educatius dependents del Departament d’En-
senyament per al curs 1999-2000.

Atès que s’han observat errades i omis-
sions, correspon modificar la Resolució de
10 de gener de 2000 pel que fa a determi-
nades places;

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució de 10 de gener
de 2000, per la qual s’aproven les plantilles
de personal docent de centres d’ensenya-
ments secundaris, escoles oficials d’idio-
mes, escoles d’art i serveis educatius de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 1999-2000, d’acord amb els
annexos de la present Resolució.

En els annexos es detallen les places que
cal afegir a les que ja constaven a l’annex
de la Resolució de 10 de gener de 2000
(annex 1), les places que es modifiquen
respecte de l’esmentada Resolució (annex
2) i les places que s’havien inclòs i que cal
excloure (annex 3).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, 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 la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 16 de març de 2000

Carme Laura-Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Places que s’inclouen

ECES=especialitat dels cossos d’ensenyaments
secundaris.
ECM=especialitat del cos de mestres.
N=nombre de places.

ECES/ECM N

Delegació Territorial de Barcelona I
(ciutat)

Municipi: 08019 Barcelona.
08901335 CREDAC Pere Barnils.
Psicologia i pedagogia ...........................  1

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Municipi: 08015 Badalona.
08045008 IES Badalona IX.
Llengua catalana i literatura ...................  1

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.
08925251 CREDA Sant Adrià de Besòs.
Psicologia i pedagogia ............................ 1

Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
08925261 CREDA Sant Feliu de Llobregat.
Psicologia i pedagogia ...........................  1

Delegació Territorial de Girona

Municipi: 17155 Salt.
17900035 CREDA Narcís Masó (Girona).
Psicologia i pedagogia ...........................  1

Delegació Territorial de Tarragona

Municipi: 43148 Tarragona.
43925251 CREDA Tarragona.
Psicologia i pedagogia ...........................  1

ANNEX 2

Places que es modifiquen

ECES=especialitat dels cossos d’ensenyaments
secundaris.
ECM=especialitat del cos de mestres.
N=nombre de places.
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Núm. 810

ECES/ECM N

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres.
08046852 IES de Llavaneres.
Religió ...................................................  0.5

Delegació Territorial
del Vallès Occidental

Municipi: 08279 Terrassa.
08053251 IES Cavall Bernat.
Biologia i geologia ................................. 2.5
Matemàtiques .......................................  4.5

Delegació Territorial de Tarragona

Municipi: 43038 Cambrils.
43006654 IES Cambrils.
Religió ......................................................  1

Municipi: 43153 Torredembarra.
43007661 IES Ramon de la Torre.
Religió ...................................................  0.7

Municipi: 43156 Ulldecona.
43006496 IES Manuel Sales i Ferré
Geografia i història ...............................  2.5

ANNEX 3

Places que s’exclouen

ECES=especialitat dels cossos d’ensenyaments
secundaris.
ECM=especialitat del cos de mestres.
N=nombre de places.

ECES/ECM N

Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
08925261 CREDA Sant Feliu de Llobregat.
Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1

Delegació Territorial
del Vallès Occidental

Municipi: 08279 Terrassa.
08053251 IES Cavall Bernat.
Intervenció sociocomunitària ................... 1

Delegació Territorial de Girona

Municipi: 17155 Salt.
17900035 CREDA Narcís Masó (Girona).
Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1

(00.067.121)

ORDRE de 14 de març de 2000, per la qual
s’estableix el calendari escolar del curs
2000-01 per als centres docents no univer-
sitaris.

Atesa la necessitat de regular el calendari
escolar que ha de regir per al curs 2000-01,
d’acord amb el dictamen del Consell Esco-
lar de Catalunya, i realitzats els tràmits sin-
dicals,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els

centres docents no universitaris de Cata-
lunya, públics i privats, llevat d’aquells que
per la seva singularitat tinguin un calendari
específic.

Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres docents

públics i privats no universitaris iniciarà en
el seu centre les activitats d’organització del
curs i també les tasques específiques de
programació, avaluació i recuperació el dia
1 de setembre de 2000. Les activitats del
professorat no acabaran abans del dia 29
de juny de 2001.

2.2 Pel que fa al professorat de l’ense-
nyament privat, aquesta prescripció de ca-
ràcter general s’haurà d’aplicar tot respec-
tant el que disposin el conveni col·lectiu del
sector i la normativa laboral vigent.

Article 3. Calendari
Els centres docents públics i privats de

parvulari, d’educació primària, d’educació
especial, d’ensenyaments secundaris, pro-
fessionals i de règim especial començaran
les classes el dia 15 de setembre de 2000,
a excepció dels cicles formatius de grau
superior que les començaran el dia 21, i les
acabaran el dia 22 de juny de 2001.

Les delegades i delegats territorials, per
circumstàncies concretes d’organització
d’un centre, podran autoritzar l’endarreri-
ment de la data de començament, amb
caràcter general o en alguna etapa en par-
ticular. En tot cas, es vetllarà perquè, a
excepció de causes de màxima importàn-
cia, l’inici del curs d’aquests ensenyaments
no superi la data límit del 21 de setembre.

La preparació del curs, l’aprovació d’ho-
raris i la recepció d’alumnes s’hauran d’ha-
ver efectuat en els dies anteriors a la data
d’inici de curs d’aquests alumnes.

Els centres podran programar un inici de
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari
diferent del previst amb caràcter general,
amb l’autorització prèvia del delegat o de-
legada territorial, segons el procediment que
preveu l’article 4.2 d’aquesta Ordre.

La finalització de classes i activitats d’ava-
luació de les alumnes i dels alumnes del
segon curs del batxillerat es programarà en
cada centre segons les necessitats deriva-
des de la seva inscripció al procediment
d’accés als estudis universitaris. Aquesta
programació haurà de rebre el vistiplau de
la Inspecció d’Ensenyament.

Article 4. Horari a l’educació infantil i pri-
mària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments
reglats de parvulari i d’educació primària,
inclòs el d’educació especial, de tots els
centres docents de Catalunya, públics i
privats, l’horari lectiu es desenvoluparà entre
les 8.30 i les 13 hores, i entre les 15 i les 17
hores. En qualsevol cas es realitzaran un
total de 5 hores, de les quals se’n faran 3
o 3,5 al matí, i 1,5 o 2 a la tarda.

4.2 En els centres públics i concertats
de parvulari i primària, inclosos els d’edu-
cació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12
hores i de 15 a 17 hores, si no se n’auto-
ritza una concreció diferent.

Dins dels marges previstos a l’apartat 4.1
i atenent, si s’escau, el que preveu l’article

7 relatiu al servei de transport escolar, la
concreció d’un horari lectiu diferent de l’es-
tablert amb caràcter general serà aprovada
pel consell escolar del centre i autoritzada
per la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament. La importàn-
cia de les decisions sobre l’horari comporta
que en el si dels consells escolars s’hagi
d’assolir el consens. En tot cas, si això no
és possible, només podran plantejar-se a la
delegació territorial les propostes que comp-
tin amb l’aprovació mínima de les 3/4 parts
dels membres del consell.

La direcció del centre públic o la titula-
ritat del centre concertat adreçarà a la
delegació territorial la sol·licitud raonada
d’autorització de l’horari lectiu, juntament
amb una certificació de l’acord d’aprova-
ció del consell escolar. La sol·licitud s’hau-
rà de fer fins al 26 de maig inclusivament.
La delegació territorial resoldrà les sol·-
licituds dels centres abans del 10 de juny.
Per a l’autorització de l’horari lectiu del cen-
tre, la delegació territorial tindrà en comp-
te la situació global dels centres de la zona
i, quan s’escaigui, la seva coherència per
a una òptima prestació dels serveis esco-
lars de transport i menjador.

Els centres que acordin mantenir el ma-
teix horari lectiu que fou degudament auto-
ritzat per la delegació territorial el curs ante-
rior, no caldrà que sol·licitin nova autorització;
serà suficient la comunicació a la delegació
territorial de la ratificació de l’acord del con-
sell escolar del centre en l’horari lectiu, acom-
panyada de la certificació corresponent
d’aquest acord.

Contra la resolució del delegat o delega-
da territorial els centres docents privats
podran interposar un recurs d’alçada en el
termini d’un mes davant la Direcció General
d’Ordenació Educativa.

4.3 La delegació territorial podrà auto-
ritzar jornada intensiva de classe en horari
matinal des del dia 15 al 22 de setembre de
2000, el dia 22 de desembre de 2000 i de
l’11 al 22 de juny de 2001, sempre que es
mantingui l’horari diari total d’atenció a
l’alumnat i de dedicació del professorat o
se’n compensi la diferència al llarg del curs.

Els centres que desitgin acoll ir-se a
aquesta jornada intensiva de classe en
horari matinal hauran de formular la petició
a la delegació territorial d’acord amb els
terminis i procediment que s’estableix a l’ar-
ticle 4.2 d’aquesta disposició, i adjuntar-hi
la distribució horària per a l’alumnat i el
professorat del període d’horari matinal i
dels períodes de compensació, si s’escau.

Els centres que, degudament autoritzats
per la delegació territorial, ja hagin realitzat
en cursos anteriors la jornada intensiva, no
caldrà que sol·licitin nova autorització; serà
suficient la comunicació a la delegació ter-
ritorial de la ratificació de l’acord del consell
escolar del centre en la jornada intensiva,
acompanyada de la certificació correspo-
nent d’aquest acord.

Article 5. Horari a l’educació secundària
En els centres d’ensenyament secundari,

per a la impartició de l’educació secundària
obligatòria, del batxillerat i de la formació
professional de règim diürn, les classes s’or-
ganitzaran en sessions de matí i tarda. Els
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ensenyaments que, per necessitats transi-
tòries de planificació determinades per l’ad-
ministració educativa, s’hagin de realitzar
excepcionalment en doble torn, es podran
fer en jornada intensiva. En l’educació se-
cundària obligatòria la concreció de l’horari
individual i la programació d’activitats ge-
nerals de centre (reunions de professors,
esports, etc.) no podrà comportar més de
dues tardes lliures setmanals per a cada
alumne. En els cicles formatius, donades les
seves especials característiques, podran
organitzar-se en jornada intensiva.

En els centres públics i concertats l’hora-
ri lectiu serà aprovat abans del 10 de juny
pel consell escolar del centre.

La direcció del centre notificarà a la de-
legació territorial l’horari lectiu aprovat abans
del 15 de juny.

Article 6. Vacances i dies festius
6.1 Durant el curs escolar 2000-01 tin-

dran la consideració de període de vacan-
ces escolars:

Nadal: del 23 de desembre de 2000 al 7
de gener de 2001, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 9 d’abril al 16 d’abril
de 2001, ambdós inclosos.

6.2 Així mateix tindran la consideració
de dies festius els que figuren com a tals a
l’Ordre del Departament de Treball de 29 de
jul io l  de 1999 (DOGC núm. 2952, de
13.8.1999) i que són, a més dels dos de
festa local i dels inclosos en períodes de
vacances, els següents:

Per l’any 2000:
11 de setembre (Diada nacional de Cata-

lunya).
12 d’octubre (Festa nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada Concep-

ció).
Per a l’any 2001:
Els que determini la disposició correspo-

nent del Departament de Treball.
6.3 En el marc d’aquest calendari es-

colar, cada centre docent podrà establir dos
dies festius de lliure disposició que s’hau-
ran de preveure en la programació general
del centre. Els consells escolars municipals,
després de conèixer el calendari de festivi-
tats locals i nacionals, seleccionaran els dies
que convindria que adoptessin tots els cen-
tres del mateix municipi.

Article 7. Transport
En el marc del que es disposa en aques-

ta Ordre els horaris dels centres amb alum-
nat usuari del transport escolar seran esta-
blerts de manera que s’ajustin amb els del
servei de transport.

Els centres docents amb servei de trans-
port escolar comunicaran a la delegació
territorial la proposta d’horari escolar per al
curs següent fins al 26 de maig inclusiva-
ment, d’acord amb l’article 4.2 d’aquesta
Ordre.

La delegada o el delegat territorial deter-
minarà, amb l’audiència prèvia dels consells
comarcals, quan tinguin la gestió del servei
de transport delegada, l’horari lectiu dels
centres docents amb alumnat usuari del
servei de transport escolar, a fi de garantir
l’ajustament dels horaris dels vehicles amb

els dels centres i optimitzar el transport pel
que fa a nombre mínim de rutes, nombre
màxim d’ocupació de places per vehicle i
coincidència horària per a poblacions de
residència dels alumnes de les diferents eta-
pes educatives.

Article 8. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del ca-

lendari escolar o de l’horari lectiu respecte
al previst amb caràcter general en aquesta
Ordre s’haurà de sol·licitar a la delegació
territorial.

En els centres públics i privats concertats
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord
amb el procediment establert a l’article 4.2.

Contra la resolució de la delegada o del
delegat territorial els centres docents privats
podran interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant la Direcció Gene-
ral d’Ordenació Educativa.

Article 9. Publicitat i supervisió
El calendari, amb totes les concrecions

aprovades i autoritzades, així com l’horari
marc setmanal, amb distinció de les activi-
tats reglades i les activitats extraescolars i
complementàries, s’exposarà al tauler
d’anuncis de cada centre docent no més
tard del 13 de juny de 2000, on haurà de
romandre exposat durant tot el curs.

És responsabilitat de la direcció del cen-
tre públic o de la titularitat del centre privat
el compliment d’aquesta Ordre.

Correspon a la Inspecció d’Ensenyament
la supervisió i el control de la seva aplica-
ció.

Barcelona, 14 de març de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.070.027)

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Meritxell, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Meritxell, de Mataró, en
petició de modificació de locals, de reduc-
ció d’unitats de primària, d’autorització
d’obertura de l’etapa d’educació secundà-
ria obligatòria i d’autorització d’obertura dels
ensenyaments de batxillerat, 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
Meritxell, de Mataró, per modificació de
locals, reducció d’unitats de primària, auto-
rització d’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria i autorització d’ober-
tura dels ensenyaments de batxillerat, en els
termes que s’especif iquen en 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 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, 1 de març de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08020991.
Denominació: Meritxell.
Adreça: c. Passet, 16.
Titular: Fundació Cultural Meritxell.
NIF: G58466533.

Autorització de modificació dels locals al
c. Passet, 16, de Mataró, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-2000.

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

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat amb 6 unitats; 2 uni-
tats de la modalitat de ciències de la natu-
ralesa i la salut amb capacitat per a 70 llocs
escolars; 2 unitats de la modalitat d’huma-
nitats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

Educació primària:
6 unitats amb capacitat 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.

Batxillerat:
2 unitats de la modalitat de ciències de la

naturalesa i la salut amb capacitat per a 70
places escolars; 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 places escolars i 2 unitats de la
modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 places escolars.

(00.052.073)

RESOLUCIÓ de 2 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 titulars
de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització d’ampli-
ació i reducció de locals, d’ampliació i de
reducció d’unitats, de canvi de denominació
específica, d’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria, dels ensenyaments de
batxillerat i de formació professional de grau
mitjà i superior i de supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau, es van instruir els expedients cor-
responents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits
exigits per la normativa vigent, en concret
per 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’orde-
nació general del sistema educatiu; el Re-
ial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris; el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats, i el
Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professi-
onal en l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

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

—2 Autoritzar la reducció de locals dels
centres docents privats que consten a l’an-
nex d’aquesta Resolució, en els termes que
per a cadascun s’hi especifica.

—3 Autoritzar l’ampliació d’unitats de llar
d’infants 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.

—4 Autoritzar el canvi de denominació es-
pecífica dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que per a cadascun s’hi especi-
fica.

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

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

—8 Autoritzar la reducció de grups dels
ensenyaments de batxillerat dels centres
docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’hi especifica.

—9 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.

—10 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.

—11 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.

—12 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.

—13 Autoritzar la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que per a cadascun s’hi especi-
fica.

—14 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

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: 08010031.
Denominació: Grimm.
Adreça: c. Sant Quintí, 19.
Altres adreces: c. Amèrica, 21.
Titular: Escuelas Grimm, SL.
NIF: B08352890.

S’autoritza la supressió de locals al c.
Amèrica, 21, amb efectes a partir de la fi
del curs 1998-99.

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 1999-00.
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.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08010882.
Denominació: Molina.
Adreça: pg. Valldaura, 166-192 i 196.
Altres adreces: c. Lorena, 61-63, i c. Alsà-
cia, 10.
Titular: Colegio Molina, SL.
NIF: B08724379.

S’autoritza la supressió de locals al pg.
Valldaura, 166-192 i 196, i al c. Alsàcia, 10,
amb efectes a partir de la fi del curs 1995-
96.

S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Lorena, 65-71, amb efectes a partir de la fi
del curs 1996-97.

S’autoritza la reducció d’unitats de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria amb
2 unitats de primer cicle amb capacitat per
a 60 llocs escolars  i 2 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 1998-99.

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 1999-00.

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 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.
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En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

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

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

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

Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars.

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

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014255.
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Adreça: c. Violant d’Hongria, 39-49.
Titular: Oscus.
NIF: G28368736.

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 1998-99.

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 1999-00.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-00.
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.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració:
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 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars.

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

Família de sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-

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

Família d’imatge personal:
Cicle formatiu de perruqueria amb 2 grups

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

llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió comercial i màr-

queting amb 1 grup amb capacitat per a 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.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 700 llocs
escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-00).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08008191.
Denominació: Santa Maria de los Apóstoles.
Adreça: c. Pere IV, 562, cantonada Rbla.
Prim, 146-152.
Titular: Missioneres Creuades de l’Església.
NIF: Q0800966D.

S’autoritza el canvi de denominació del
centre que passa a ser Santa Maria dels
Apòstols.

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

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

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 70 llocs escolars
i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, 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 1999-00.

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 1999-00.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 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, 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 de sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-

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

Cicle formatiu de farmàcia amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior:
Família de sanitat:
Cicle formatiu d’higiene bucodental amb

1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

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.
Formació professional: primer i segon

grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 460 llocs
escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-00).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08006751.
Denominació: Virolai.
Adreça: c. Ceuta, s/n.
Altres adreces: av. Sant Josep de la Mun-
tanya, 18.
Titular: Virolai E. M., SA.
NIF: A08236390.

S’autoritza la reducció de 3 unitats de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil amb ca-
pacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 1999-00.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, amb efectes a
partir de la fi del curs 1999-00.

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 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari amb
capacitat per a 150 llocs escolars (situades
a l’av. Sant Josep de la Muntanya, 18).

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars (situades al c.
Ceuta, s/n).

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. Ceuta, s/n).

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.
Ceuta, s/n).

Formació professional de grau superior:
Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç internacional

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars (situats al c. Ceuta, s/n).
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Cicle formatiu de gestió del transport amb
2 grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars (situats al c. Ceuta, s/n).

Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars (situats al c. Ceuta, s/n).

(00.054.029)

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
L’Avet, de Ripoll.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat L’Avet, de Ripoll, en
petició de modificació de l’autorització
d’obertura per trasllat i ampliació d’unitats
d’educació infantil, es va instruir l’expedi-
ent 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
L’Avet, de Ripoll, per trasllat i ampliació
d’unitats d’educació infantil, 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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Girona, 14 de març 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 Ripollès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Ripoll.
Núm. de codi: 17006654.
Denominació: L’Avet.
Adreça: c. Pompeu Fabra, s/n.
Titular: Asociación de Padres de Alumnos
del Parvulario L’Avet.
NIF: G17060997.

S’autoritza el trasllat del centre a un nou
edifici emplaçat al c. Vinyes, 1 de Ripoll, amb
efectes a partir del curs 1999-00.

S’autoritza l’ampliació a 3 unitats d’edu-
cació infantil de primer cicle, amb efectes a
partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle, amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(00.060.098)


