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del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat Mirasan, de Lleida, per reducció d’unitats del
nivell d’educació primària, obertura de l’etapa de l’educació secundària obligatòria i del
batxillerat, i supressió dels ensenyaments de
batxillerat unificat polivalent i del curs d’orientació universitària, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú, modificada
per la llei 4/1999, de 13 de gener.
Lleida, 24 de març de 2000
P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
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Comarca del Segrià

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Mirasan, de Lleida.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mirasan, de Lleida, en
petició de reducció d’unitats del nivell d’educació primària, d’obertura de l’etapa de
l’educació secundària obligatòria i dels ensenyaments de batxillerat, supressió dels
ensenyaments de batxillerat unificat polivalent i del curs d’orientació universitària, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora

ANNEX

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25005697.
Denominació: Mirasan.
Adreça: c. Alcalde Recasens, 49.
Titular: Cooperativa Col·legi Mirasan de
Lleida, SCCL.
NIF: F25033457.
Autorització de reducció d’unitats del nivell d’educació primària amb capacitat per
a 100 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1997-98.
Autorització d’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria amb 4 unitats
del primer cicle amb capacitat per a 120
llocs escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes a partir del curs 1996-97.
Autorització d’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i salut, amb
capacitat per a 70 llocs escolars, amb efectes a partir del curs 1998-99.
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Autorització de supressió dels ensenyaments de batxillerat unificat polivalent i del
curs d’orientació universitària 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 144 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat de ciències de la natura i salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.
(00.084.036)

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre docent privat El Dau, de Caldes de Montbui.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants El Dau, de Caldes de
Montbui, en petició d’autorització d’obertura
d’un centre docent privat, per transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial 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’autorització dels centres docents,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Dau, de Caldes de Montbui, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs con-
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tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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, 27 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 del Vallès Oriental
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Caldes de Montbui.
Localitat: Caldes de Montbui.
Núm. de codi: 08048319.
Denominació: El Dau.
Adreça: c. Sant Fèlix, 69.
Titular: Ana María Doménech Nepomuceno
i Montserrat Martí Franchas, SCP.
NIF: G58317736.
S’autoritza l’obertura del centre docent
privat El Dau, de Caldes de Montbui, per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.
S’autoritza el canvi de titularitat que passa a ser de Montserrat Martí i Francàs, amb
NIF 33879734K, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars.
(00.075.082)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu del Socós, d’Agramunt.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mare de Déu del Socós, d’Agramunt, en petició de l’ampliació
del primer cicle d’educació infantil, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen 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’autorització d’obertura del centre docent privat Mare
de Déu del Socós, d’Agramunt, per ampliació del primer cicle d’educació infantil, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Lleida, 29 de març de 2000
P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida
ANNEX
Comarca de l’Urgell
Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Agramunt.
Localitat: Agramunt.
Núm. de codi: 25000080.
Denominació: Mare de Déu del Socós.
Adreça: c. Àngel Guimerà, 1.
Titular: Missioneres de la Immaculada Concepció.
NIF: Q25002371.
S’autoritza l’ampliació del primer cicle
d’educació infantil, amb una unitat de P-2
i capacitat per a 16 llocs escolars, amb
efectes a partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 1 unitat de llar d’infants
(P-2) i capacitat per a 16 llocs escolars, i 3
unitats de parvulari amb capacitat de 75
llocs escolars.
Educació primària amb 6 unitats i capacitat per a 150 llocs escolars.
(00.080.044)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Terraferma, d’Alpicat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Terraferma, d’Alpicat,
en petició de canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
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Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Terraferma, d’Alpicat, per canvi de titularitat, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Lleida, 29 de març de 2000
P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida
ANNEX
Comarca del Segrià
Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Alpicat.
Localitat: Alpicat.
Núm. de codi: 25000471.
Denominació: Terraferma
Adreça: crta. d’Osca, km 7.
Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, SA.
NIF: A28126597.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Institución Familiar de Educación, SA, amb NIF A08177933, amb efectes a partir del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria:
4 unitats de primer cicle amb capacitat
per a 120 llocs escolars.
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4 unitats de segon cicle amb capacitat
per a 120 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars.
2 unitats de ciències de la natura i salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars.
(00.080.048)

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.
Barcelona, 4 d’abril de 2000
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.081.092)

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat Virolai, de Barcelona, per impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Virolai, de Barcelona,
en petició d’autorització perquè l’esmentat
centre docent privat pugui impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn,
es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que el centre objecte d’aquesta Resolució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
resolucions de 13 de maig de 1998, publicada al DOGC de 27 de maig de 1998 i de 6
de novembre de 1998, publicada al DOGC
de 19.11.1998;
Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres docents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn;
Vista la proposta favorable de 21 de gener de 2000 de la delegada territorial de
Barcelona I (ciutat),
Resolc:
—1 Autoritzar el centre docent privat Virolari, de Barcelona, amb núm. de codi
08006751, perquè pugui impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn en
les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la naturalesa i la salut, i
tecnologia. Les unitats i llocs escolars autoritzats són 4 i 140, respectivament, per a
les modalitatats d’humanitats i ciències
socials, i 2 i 70, respectivament, per a les
modalitats de ciències de la naturalesa i la
salut i tecnologia.
Aquests ensenyaments autoritzats adequaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2000, per la
qual es modifica l’adscripció de col·legis
d’educació infantil i primària.
La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de participació, avaluació i govern
dels centres docents i el Decret 72/1996,
de 5 de març, pel qual s’estableix el règim
d’admissió d’alumnes als centres docents
sostinguts amb fons públics, modificat pel
Decret 53/1997, de 4 de març, determinen
les prioritats en l’admissió d’alumnes a
l’educació secundària obligatòria.
La continua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les vinculacions
per adaptar-les a les necessitats d’escolarització.
En aquest sentit, i d’acord amb la proposta formulada per la Delegació Territorial
d’Ensenyament de Tarragona,

Resolc:
Modificar l’adscripció dels col·legis d’educació infantil i primària que figuren a l’annex
d’aquesta Resolució, d’acord amb el que
s’hi especifica.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 5 d’abril de 2000
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució són a partir de l’inici
del curs 2000-01.

Comarca del Maresme

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Educació secundària obligatòria

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115

Zona de vinculació: Tordera.

Codi: 08044983.
Centre: IES Lluís Companys (Tordera).
Educació primària
Codi: 08059093.
Centre: CEIP d’Hortsavinyà (Tordera).
Codi: 08030467.
Centre: CEIP Ignasi Iglesias (Tordera).
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Comarca del Montsià
Zona de vinculació: Amposta 2.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43000329.
Centre: IES Ramon Berenguer IV (Amposta).
Educació primària
Codi: 43009217.
Centre: CEIP del Poble Nou del Delta-ZER
Mediterrània (Amposta).
Codi: 43004189.
Centre: CEIP Sant Jaume (Sant Jaume d’Enveja).
Codi: 43005613.
Centre: CEIP Setze de Febrer-ZER Mediterrània (Sant Jaume d’Enveja).
Zona de vinculació: Santa Bàrbara.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43008456.
Centre: IES Les Planes (Santa Bàrbara).
Educació primària
Codi: 43005388.
Centre: CEIP Joan Martí i Miralles-ZER
Montsià (Freginals).
Codi: 43005391.
Centre: CEIP Sant Llorenç-ZER Montsià (La
Galera).
Codi: 43005418.
Centre: CEIP Sant Salvador-ZER Montsià
(Godall).
Codi: 43001395.
Centre: CEIP Teresa Subirats i Mestre-ZER
Montsià (Mas de Barberans).
Codi: 43001437.
Centre: CEIP Rosa Gisbert-ZER Montsià
(Masdenverge).
Codi: 43003008.
Centre: CEIP Jaume Balmes (Santa Bàrbara).
(00.081.091)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament 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: 13/00.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de escolar i educatiu amb destinació
al centres docents públics de Catalunya,
segons l’annex del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractacions de les administracions públiques.
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b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 118.344.472 ptes., IVA inclòs, equivalent a 711.264,60 euros.
—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus
de licitació dels materials als quals es concorri. D’acord amb l’article 36.2 de la Llei de
contractes de les administracions públiques
les empreses queden dispensades de constituir garantia provisional si el pressupost tipus de licitació dels materials als quals concorrin, és inferior, IVA exclòs, a 35.660.846
ptes.
Definitiva: del 4% de l’import de licitació
dels materials adjudicats.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext. 3758-37593760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: 19 de maig de 2000.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 de maig
de 2000. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposicions 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 territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax o un telegrama 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.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 5 de juny de 2000.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: es presentarà mostra de tots els materials als quals
es liciti, d’acord amb les instruccions que
donarà la Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 5 d’abril de 2000.
Barcelona, 12 d’abril de 2000
Ramon Ferré i Roure
Secretari general
(00.098.067)

Ordeno:
Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió de subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a la realització d’activitats de formació permanent adreçades
exclusivament a professorat d’ensenyament
no universitari, i desenvolupades durant el
curs 1999-2000.
Article 2. Aprovar les bases que figuren en
l’annex d’aquesta Ordre.

ORDRE de 12 d’abril de 2000, per la qual
es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats sense finalitat
de lucre per a la realització d’activitats de
formació permanent adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primària,
d’educació secundària o d’ensenyaments
de règim especial.
El Departament d’Ensenyament preveu en
el seu Pla de formació permanent un conjunt
d’accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent.
A Catalunya hi ha entitats que tenen entre els seus objectius la formació permanent
del professorat, les quals, periòdicament,
organitzen activitats de formació que són
d’interès per a l’actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del
professorat de nivells educatius no universitaris.
La concessió de subvencions a entitats
com les descrites es troba entre les accions que emprèn el Departament d’Ensenyament per afavorir la participació del professorat en activitats de formació permanent.
L’objectiu de les subvencions és aconseguir
que el professorat de nivells educatius no
universitaris pugui accedir a les activitats de
formació permanent amb costos d’inscripció reduïts i incrementar així les oportunitats d’aquest col·lectiu de rebre formació
permanent.
De conformitat amb el que estableix l’article 90 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
modificat per l’article 28 de la Llei 25/1998,
de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació al euro;
D’acord amb l’Ordre de 7 de setembre de
1994, per la qual s’estableixen els requisits
i el procediment per reconèixer activitats de
formació permanent adreçades al professorat (DOGC núm. 1951, de 23.9.1994), i amb
l’Ordre de 30 de desembre de 1997, de
modificació de l’anterior (DOGC núm. 2561,
de 21.1.1998);
En ús de les facultats atribuïdes en l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i en l’article 93 del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per l’article 28 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro;
A proposta de la Direcció General d’Ordenació Educativa,
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Article 3. La subvenció per al conjunt d’entitats serà d’un import màxim de 5.000.000
de ptes. (30.050,61 euros) amb càrrec al
crèdit 06.02.482.01/1 del pressupost de
l’any 1999 prorrogat per a l’any 2000,
d’acord amb el Decret 369/1999, de 27 de
desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Article 4. La subvenció esmentada no tindrà caràcter recurrent.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, 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 Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 12 d’abril de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
Bases generals
—1 L’objecte d’aquesta convocatòria és
la realització d’activitats de formació permanent adreçades exclusivament a professorat d’educació infantil, d’educació primària
i d’educació secundària o d’ensenyaments
de règim especial, organitzades per entitats
sense finalitat de lucre i desenvolupades
durant el curs 1999-2000.
—2 Poden participar en aquesta convocatòria entitats sense finalitat de lucre amb
personalitat jurídica pròpia vinculades al
món de l’ensenyament, entre els objectius
estatutaris de les quals figuri la realització
d’activitats de formació permanent adreça-

Full de disposicions i actes administratius

des a professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària o
d’ensenyaments de règim especial. En queden exclosos els centres docents d’educació infantil, primària, secundària i d’ensenyaments de règim especial, i les universitats.
En queden també excloses les administracions públiques.
—3 Les activitats de formació per a les
quals es pot sol·licitar ajut han de complir
els requisits següents:
a) Ser activitats de formació d’alguna
d’aquestes modalitats: cursos, seminaris i
grups de treball.
b) Ser adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació
secundària o d’ensenyaments de règim
especial de centres docents de Catalunya.
c) Els cursos i seminaris han de tenir una
durada d’entre 15 i 30 hores. Les activitats
dels grups de treball han de tenir una durada mínima de 40 hores.
d) Ser inclosos dins la tipologia definida
en el bloc B del Pla de formació permanent
del Departament d’Ensenyament: millora de
la pràctica docent i adquisició de nous coneixements.
e) Dur-se a terme fora de l’horari de permanència del professorat en el centre.
f) En els cursos i seminaris hi han de participar un mínim de 10 docents en actiu. En
els grups de treball, un mínim de 5 docents
en actiu.
g) Les temàtiques han d’estar directament relacionades amb l’activitat principal
que desenvolupa l’entitat sol·licitant de
manera permanent i d’acord amb els seus
objectius.
h) Ser complementàries a l’oferta programada pel Departament d’Ensenyament en
el marc del Pla de formació permanent.
i) Haver finalitzat abans del 16 de setembre de 2000.
—4 L’import de la subvenció s’establirà
d’acord amb les sol·licituds rebudes i el
pressupost disponible. Per a la seva determinació, es tindrà en compte la durada de
les activitats de formació i el nombre de
participants que siguin docents en actiu. Es
tindran també en compte altres ajuts rebuts.
La subvenció per a un curs o seminari no
podrà superar les 150.000 ptes. (901,52
euros) i per a un grup de treball no podrà
superar les 100.000 ptes. (601,k01 euros).
—5 Presentació de sol·licituds i terminis
5.1 Les entitats que desitgin prendre
part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, segons el model que
es trobarà a la seva disposició a la seu
central del Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202, 08021 Barcelona) i a les seves
delegacions territorials, que s’adreçarà al director general d’Ordenació Educativa, en
què sol·licitin la concessió de la subvenció
i el reconeixement de l’activitat a realitzar,
com a activitat de formació permanent,
d’acord amb el que preveu l’Ordre de 7 de
setembre de 1994, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent
adreçades al professorat, i amb l’Ordre de
30 de desembre de 1997, de modificació
de l’anterior.

5.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials o
en qualsevol dels llocs que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en
sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de Correus
abans de ser certificada.
5.3 A la sol·licitud, s’hi ha d’adjuntar la
documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada dels estatuts
de l’entitat.
b) Declaració de no haver demanat ni rebut cap ajut o subvenció d’una altra entitat
pública o privada per a les activitats de
formació per a les quals se sol·licita la subvenció, o bé, si s’escau, declaració dels
ajuts o subvencions que han demanat o
rebut.
c) Un dossier per a cada activitat, on s’indiqui:
El nom de l’activitat.
Els objectius que es pretenen assolir.
El programa detallat del curs o seminari.
En el cas de grups de treball, la descripció del treball que es durà a terme, els
materials que s’elaboraran, si s’escau, el
producte que s’espera obtenir, la metodologia de treball que se seguirà, els mecanismes de control del treball de cada membre del grup i l’avaluació que es farà de la
tasca desenvolupada i del producte final.
Les hores de durada.
Les dates de realització.
El lloc de realització.
L’horari.
El nivell educatiu del professorat al qual
s’adreça.
El col·lectiu a qui es destina.
El nombre de docents en actiu que es preveu que hi participin.
El nom, els cognoms i la titulació acadèmica del formador o dels formadors, en el
cas de cursos i seminaris.
La publicitat que se’n farà en el cas de
cursos i seminaris.
El cost de la matrícula.
La descripció dels mètodes i mecanismes
previstos per a l’avaluació de l’activitat.
El pressupost:
Les despeses: docència, materials, organització.
Els ingressos: matrícula, altres.
Així mateix en el supòsit que l’import de
la subvenció sol·licitada sigui superior a
1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros), les
entitats hauran d’aportar certificats acreditatius d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, tant estatals com autonòmiques i de la Seguretat Social, i una
declaració expressa de no tenir contret cap
deute amb l’Administració de la Generalitat
i les seves entitats autònomes.
—6 Per elaborar la proposta de concessió de las subvencions es constituirà una
comissió, que estarà formada pels membres
següents o persones en qui deleguin:
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El subdirector general de Formació Permanent, que actuarà com a president.
La cap del Servei de Planificació i Programació.
El cap del Servei d’Execució i Avaluació
de Programes, que actuarà com a secretari.
Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 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.
—7 En la concessió de subvencions es tindran en compte, com a prioritats, els criteris següents:
a) Les temàtiques que tractin de: didàctiques de les àrees i les matèries del currículum; eixos transversals del currículum.
b) Si la proposta atén alguna necessitat
formativa no coberta pel Pla de formació
permanent.
c) Si la proposta respon a les necessitats derivades de la implantació del nou
sistema educatiu.
—8 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública, als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials, la llista
provisional d’activitats a les quals es pot
concedir subvenció, amb indicació de l’estimació de l’import possible de la subvenció, de les activitats a les quals no és possible concedir subvenció, amb indicació del
motiu, i de les sol·licituds excloses, indicantne també el motiu.
Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis esmentats. L’estimació o
denegació de les reclamacions es farà pública també als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials.
En el mateix termini, la Direcció General
d’Ordenació Educativa resoldrà la sol·licitud
de reconeixement de l’activitat a proposta
de la Subdirecció General de Formació Permanent. Contra aquesta resolució es podrà
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.
—9 Presentació de documentació
9.1 Les activitats que quedin reconegudes i les entitats sol·licitants estaran subjectes al que disposen els articles 6, 7, 8, 9
i 10 de l’Ordre de 7 de setembre de 1994.
Per això, en finalitzar les activitats i, en tot
cas, abans del dia 16 d’octubre de 2000,
les entitats trametran a la Subdirecció General de Formació Permanent la documentació que preveu l’article 8 de l’Ordre esmentada.
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9.2 Un cop finalitzades les activitats
subvencionades i també resoltes les possibles reclamacions de la llista provisional a
què fa referència l’apartat 8, en el termini
d’un mes les entitats beneficiàries hauran
de presentar al Departament d’Ensenyament la documentació següent:
a) La liquidació de despeses i d’ingressos detallada per a cada activitat.
b) Els documents originals justificants de
totes les despeses.
c) Les actes d’assistents a les activitats
subvencionades, en què s’hi farà constar
per cada assistent: nom, cognoms, número de DNI i centre docent on treballa.
9.3 La no presentació d’aquesta documentació dins el termini establert comportarà la no concessió de la subvenció.
Aquesta documentació justificarà l’aplicació dels fons percebuts al compliment de la
finalitat subvencionada.
—10 A partir de la documentació presentada, la comissió elaborarà i farà pública als
taulers d’anuncis de la seu central del Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials la llista provisional de
les activitats subvencionades, amb indicació de l’import de la subvenció i de les activitats no subvencionades i amb especificació del motiu. Així mateix, es publicarà la
llista de defectes en la documentació presentada per tal que puguin ser esmenats.
Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista
provisional, davant la comissió de selecció,
durant un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis esmentats. Durant aquest
mateix termini, les entitats podran esmenar,
si és el cas, els defectes en la documentació presentada.
Les reclamacions presentades s’estimaran o es desestimaran en la resolució que
aprovi la llista definitiva d’activitats subvencionades, d’activitats no subvencionades i
de sol·licituds excloses, que es farà pública
als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials.
El termini màxim per a la resolució definitiva de la convocatòria serà de sis mesos.
Contra la resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació als taulers d’anuncis esmentats,
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 potestativament 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
als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada

per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
—11 El pagament de les subvencions es
tramitarà en un únic lliurament, un cop hagi
estat dictada la resolució definitiva.
—12 Les entitats beneficiàries han de fer
constar en tota publicació referida a les
activitats subvencionades que el Departament d’Ensenyament ha atorgat una subvenció per a la seva realització.
—13 Les entitats subvencionades estaran
obligades a facilitar tota la informació referent a les activitats objecte de subvenció
requerida pels òrgans de control de l’Administració, ja sigui de tipus economicoadministratiu, com de tipus acadèmic, en especial la referida als materials elaborats pels
grups de treball.
—14 Es delega en el director general d’Ordenació Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria.
(00.091.033)

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sant
Domènec Savio, de Terrassa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Domènec Savio,
de Terrassa, en petició d’obertura del segon cicle del nivell d’educació infantil, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Domènec Savio, de Terrassa, per obertura del segon cicle del nivell d’educació
infantil, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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/
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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.
Sabadell, 4 d’abril 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: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08029763.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Adreça: c. Maria Auxiliadora, 45.
Titular: Congregació Salesiana.
NIF: Q0800904E.
S’autoritza l’obertura del nivell d’educació infantil amb 3 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de segon cicle amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat 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.
FP de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu de
gestió administrativa, amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars;
família comerç i màrqueting, cicle formatiu
de comerç amb 1 grup amb capacitat per
a 30 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars; s’impartiran
gestió administrativa i comerç alternativament en horari de matí o tarda; en cap cas
la capacitat simultània dels cicles formatius
de gestió administrativa i comerç no superarà els 30 llocs escolars; família 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; cicle formatiu d’equips i instal·lacions electrotècniques amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars; en cap cas
la capacitat simultània dels cicles formatius
d’equips electrònics de consum i d’equips
i instal·lacions electrotècniques no superarà els 60 llocs escolars; família fabricació
mecànica, cicle formatiu de mecanització
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars; en cap cas la capacitat simultània del cicle formatiu de mecanització no superarà els 30 llocs escolars.
(00.081.154)

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de diversos centres docents privats de Barcelona.
Per tal de resoldre les sol·licituds presentades a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pels
titulars de diversos centres docents privats
de Barcelona, en petició de canvi de titularitat, es van instruir els expedients corresponents.
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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura de diversos centres docents privats de Barcelona, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
per a cada un d’ells a l’annex d’aquesta
Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 6 d’abril 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: 08049877.
Denominació: Quitxalla.
Adreça: passeig Valldaura, 204.
Titular: Magdalena Jiménez Yuste.
NIF: 37644862A.
Autorització del canvi de titularitat, que
passa a ser C. E. Grey, SL, amb NIF
B08660557, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants amb una capacitat màxima de 50 llocs escolars.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08049257.
Denominació: Ada.
Adreça: c. Dante Alighieri, 55.
Titular: Adela Sanz i Valls.
NIF: 37566739B.
Autorització del canvi de titularitat, que
passa a ser l’Associació Pedagògica ADA
per al Desenvolupament de l’Infant (APADI),
amb NIF G61948873, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants amb una capacitat màxima de 70 llocs escolars.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08054964.
Denominació: Els Àngels.
Adreça: plaça Mañé i Flaquer, 9.
Titular: Blanca Blasco Berlanga.
NIF: 19789104L.
Autorització del canvi de titularitat, que
passa a ser M. Dolores Esteban Gonzalez,
amb NIF 37257322J, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants amb una capacitat màxima de 30 llocs escolars.
(00.083.074)

volupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de diversos centres docents privats de Barcelona per: ampliació
d’unitats de llar d’infants i parvulari, ampliació de llocs escolars de l’etapa d’educació infantil, ampliació de grups dels ensenyaments de formació professional de grau
mitjà i superior, reducció d’unitats de l’etapa d’educació secundària obligatòria, obertura dels ensenyaments de batxillerat i de
formació professional de grau mitjà i superior, i supressió dels ensenyaments de formació professional de primer i segon grau,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 7 d’abril 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)

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de diversos centres docents privats de Barcelona.

ANNEX
Comarca del Barcelonès

Per tal de resoldre les sol·licituds presentades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titulars de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització d’ampliació de llocs escolars, d’ampliació i de
reducció d’unitats, d’obertura dels ensenyaments de batxillerat, de formació professional de grau mitjà i de grau superior i de
supressió dels ensenyaments de formació
professional de primer i de segon grau, es
van instruir els expedients corresponents.
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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial 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’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen366

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08005746.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Adreça: rda. Sant Pau, 72.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800576A.
S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de parvulari de l’etapa d’educació infantil amb
capacitat per a 25 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
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
2000-01.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
amb els cicles que es detallen a la composició del centre, amb efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Núm. 814

Educació primària: 18 unitats amb capacitat per a 450 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 4 unitats de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 140 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
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 de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08031927.
Denominació: Escola Tècnico-Professional
Xavier.
Adreça: av. Francesc Cambó, 12.
Titular: Inst. Javeriana.
NIF: Q0800723I.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 140 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà següents:
Família de sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria, amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-00.
Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 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 de sanitat:
Cicle formatiu de dietètica, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-00.
Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-00.
Cicle formatiu de secretariat, 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:
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família de sanitat:
Cicle formatiu de farmàcia, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria, 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.
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 de serveis socioculturals i a la comunitat:
Cicle formatiu d’educació infantil, 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 dietètica, 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 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.
Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
homologat amb capacitat per a 880 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: 08008267.
Denominació: L’Esperança.
Adreça: c. Quito, 25-37.
Titular: Parròquia Mare de Déu de l’Esperança.
NIF: Q5800209H.
S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria: al primer cicle amb 2 unitats amb capacitat per
a 60 llocs escolars, i al segon cicle amb 2
unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars, d’acord amb el calendari següent:
A la fi del curs 1998-99 cessen 2 unitats.
A la fi del curs 1999-00 cessarà 1 unitat.
A la fi del curs 2000-01 cessarà 1 unitat.
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.
Composició del centre
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.
367

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs
escolars.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08010468.
Denominació: Palcam.
Adreça: c. Rosalía de Castro, 30-34.
Altres adreces: c. Castillejos, 365-367.
Titular: Liceo Palcam, SL.
NIF: B08439960.
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 efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de parvulari de l’etapa d’educació infantil amb capacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars i 12
unitats de parvulari amb capacitat per a 300
llocs escolars.
Educació primària: 24 unitats amb capacitat 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’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08006118.
Denominació: Proa.
Adreça: c. Almeria, 57.
Altres adreces: c. Gavà, 46-50.
Titular: Asociación de Padres Bordeta-San
Medín.
NIF: G08477374.
S’autoritza l’ampliació de 10 llocs escolars de la capacitat autoritzada del cicle de
parvulari de l’etapa d’educació infantil.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb capacitat per a 120 llocs escolars.
Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a
210 llocs escolars, de les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la
natura i de la salut, tecnologia i arts.
(00.083.065)

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Calassanci, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Calassanci, de Barcelona, en petició d’autorització d’ampliació de locals, de reducció d’unitats d’educació infantil i primària, d’obertura de l’etapa
d’educació secundària obligatòria i dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i de grau superior, i de segregació, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Calassanci, de Barcelona de la manera següent: ampliació de locals, reducció d’unitats de parvulari, reducció d’unitats del nivell d’educació primària, obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria,
obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i superior, i segregació del centre, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 7 d’abril 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: 08003117.
Denominació: Calassanci.
Adreça: c. Ample, 28.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800578G.
S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Palau, 32 i al c. Aurora, 13, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-00.
S’autoritza la reducció de 2 unitats de parvulari de l’etapa d’educació infantil amb capacitat per a 50 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 1991-92.
S’autoritza la reducció de 8 unitats del nivell d’educació primària amb capacitat per
a 200 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-97.
S’autoritza l’obertura de la etapa d’educació secundària obligatòria amb 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1997-98.
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 composició del centre, amb efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
S’autoritza la segregació del centre, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la seva publicació al DOGC.
Els centres resultants tindran la configuració que es detalla a la composició dels
centres resultants.
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.
Formació professional de grau mitjà:
Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’administració:
Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Centres resultants
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08003117.
Denominació: Calassanci.
Adreça: c. Ample, 28.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800578G.
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 administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa,
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amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’administració:
Cicle formatiu de secretariat, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059411.
Denominació: Cintra.
Adreça: c. Palau, 3.
Altres adreces: c. Aurora, 13.
Titular: Associació Cintra per a la promoció
de projectes socials i culturals.
NIF: G61113106.
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.
(00.083.078)

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de diversos centres docents privats de Barcelona.
Per tal de resoldre les sol·licituds presentades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titulars de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització de trasllat i supressió de locals, de canvi de titularitat, d’ampliació de llocs escolars, d’ampliació i de reducció d’unitats, d’obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà i superior i de supressió
dels ensenyaments 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
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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial 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’autorització dels centres docents privats, i el
Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar el trasllat de locals dels centres docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’hi especifica.
—2 Autoritzar la supressió de locals dels
centres docents privats que consten a
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l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’hi especifica.
—3 Autoritzar el canvi de titularitat dels
centres docents privats que consten a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’hi especifica.
—4 Autoritzar l’ampliació d’unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil dels
centres docents privats que consten a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que per a cadascun s’hi especifica.
—5 Autoritzar l’ampliació de llocs escolars
de l’etapa d’educació infantil dels centres
docents privats que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que per
a cadascun s’hi especifica.
—6 Autoritzar la reducció d’unitats del nivell d’educació primària dels centres docents privats que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en els termes que per a
cadascun s’hi especifica.
—7 Autoritzar l’obertura 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 l’obertura dels ensenyaments 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.
—9 Autoritzar l’obertura dels ensenyaments de formació professional de grau
superior dels centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, en
els termes que per a cadascun s’hi especifica.
—10 Autoritzar la supressió dels ensenyaments 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 especifica.
—11 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 7 d’abril 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: 08006945.
Denominació: Acis Artur Martorell.
Adreça: pl. Can Baró, 1-3.
Altres adreces: c. Miquel dels Sants Oliver, 4.
Titular: Fundació Pia Autònoma Agrupació
Cultural i Social (ACIS).
NIF: Q5800396C.
S’autoritza la reducció de 6 unitats del nivell d’educació primària amb capacitat per
a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-97.
S’autoritza l’obertura de la etapa 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, en funcionament d’acord amb el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars (situades al c. Miquel dels Sants Oliver, 4).
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars (situades a la pl.
Can Baró, 1-3).
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 (situades a la
pl. Can Baró, 1-3).
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08041842.
Denominació: Granja-Escola Sinaí.
Adreça: c. Còrsega, 568.
Titular: Associació per a la Reeducació
d’Adolescents i Nens Inadaptats.
NIF: G08704108.
S’autoritza el trasllat del centre als locals
del c. Indústria, 137-141 (administració) i c.
Padilla, 327, 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 la supressió dels ensenyaments homologats de l’àrea tecnologicopràctica de formació professional de primer
grau de la branca d’hoteleria i turisme, professió de cuina, amb efectes a partir de la
fi del curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà:
Família d’hoteleria i turisme:
Cicle formatiu de cuina amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Cicle formatiu de serveis de restaurant i
bar amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004912.
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Denominació: Montserrat.
Adreça: av. Vallvidrera, 68.
Titular: Missioneres Sagrada Família de Natzaret.
NIF: Q08001675J.
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 efectes 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 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: 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.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011096.
Denominació: Piaget.
Adreça: c. Llobregós, 194.
Titular: Piaget, SCCL.
NIF: F61718441.
S’autoritza l’ampliació de 10 llocs escolars de la capacitat autoritzada del cicle de
parvulari de l’etapa d’educació infantil.
Composició del centre
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.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Denominació: Prat.
Adreça: c. Roger de Llúria, 95.
Altres adreces: rbla. Catalunya, 117.
Titular: Prat Rodríguez, Luis.
Titular: Centro de Estudios Prat, SL.
NIF: 37030151J.
NIF: B08314700.
S’autoritza la supressió dels locals de rbla.
Catalunya, 117.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre que passa a ser exclusivament de Centro de Estudios Prat, SL, amb el NIF
B08314700, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC. El nou titular se subroga en totes
les obligacions i els drets del concert educatiu subscrit amb el titular anterior. En
conseqüència, la corresponent delegació
territorial del Departament d’Ensenyament
efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en els documents administratius corresponents.
S’autoritza l’ampliació de la modalitat de
tecnologia dels ensenyaments de batxillerat amb 2 unitats amb capacitat per a 70
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-00.

Full de disposicions i actes administratius

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb els cicles que es detallen a la composició del centre, amb efectes a partir de l’inici del curs 1999-00.
S’autoritza la supressió del nivell 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:
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’hoteleria i turisme:
Cicle formatiu d’informació i comercialització turístiques amb 1 grup amb capacitat
per a 25 llocs escolars.
Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances
amb 2 grups amb capacitat per a 50 llocs
escolars.
En cap cas un grup no superarà els 25
llocs escolars.
Família d’informàtica:
Cicle formatiu de desenvolupament d’aplicacions informàtiques amb 2 grups amb capacitat per a 50 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 25
llocs escolars.
Cicle formatiu d’administració de sistemes
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 50 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 25
llocs escolars.
Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting amb 1 grup amb capacitat per a 25
llocs escolars.
Formació professional: secció de primer
i segon grau amb la classificació acadèmica com a homologat (aquest nivell quedarà
suprimit a la fi del curs 1999-00).
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08009466.
Denominació: San Ramón Nonato Femenino.
Adreça: c. Collblanc, 86.
Altres adreces: c. Creu Roja, 40 i c. Collblanc, 94, cantonada c. Poblet, 1-3.
Titular: Serventes del Sagrat Cor de Jesús.
NIF: Q0800044J.
S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de parvulari de l’etapa d’educació infantil amb capacitat per a 75 llocs escolars, 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 al c. Collblanc, 86).
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars (4 unitats situades al c. Creu Roja, 40 i 8 unitats situades al c. Collblanc, 86).
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. Collblanc, 86 i al c. Collblanc, 94,
cantonada c. Poblet, 1-3).

Barcelona, 13 d’abril de 2000

(00.083.079)

(00.095.106)

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2000, de
modificació de la Resolució de 4 d’agost de
1999, per la qual es fan públiques les llistes
d’aspirants que han superat les proves per
a la provisió de places de funcionaris docents objecte de convocatòria per una Resolució de 18 de març de 1999.

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2000, de
modificació de la Resolució de 15 d’octubre de 1999, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos
de professors d’ensenyament secundari i del
cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

Atès que per Resolució de 15 de març de
2000, de la directora general de Recursos
Humans, s’estima la reclamació presentada pel senyor Àngel Rabasa Melià, contra
l’actuació del tribunal núm. 1 de l’especialitat de música del cos de professors d’ensenyament secundari, que va actuar per tal
de jutjar el procediment selectiu per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats,
convocat per Resolució de 18 de març de
1999, cal modificar l’annex de la Resolució
de 4 d’agost de 1999 (DOGC núm. 2950,
d’11.8.1999), per la qual es fan públiques
les llistes d’aspirants que han superat el procediment selectiu i, per tant, detallar-ne les
oportunes modificacions:

Atès que per Resolució de 15 de març
de 2000, de la directora general de Recursos Humans, s’estima la reclamació presentada pel senyor Àngel Rabasa Melià, contra
l’actuació del tribunal núm. 1 de l’especialitat de música del cos de professors d’ensenyament secundari, que va actuar per tal
de jutjar el procediment selectiu per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats,
convocat per Resolució de 18 de març de
1999, cal modificar l’annex 1 de la Resolució de 15 d’octubre de 1999 (DOGC núm.
3023, de 25.11.1999), per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques i, per tant,
detallar-ne les oportunes modificacions;

En virtut d’això,

En virtut d’això,

Resolc:

Resolc:

—1 Modificar el número d’ordre i la puntuació total del senyor Àngel Rabasa Melià,
amb DNI 73556019, aspirant seleccionat de
l’especialitat de música del cos de professors d’ensenyament secundari, que tenia el
número d’ordre 027 i una puntuació total de
04,7675 i passa a tenir el número d’ordre 025
i una puntuació total de 04,8341.

—1 Modificar el número d’ordre del senyor
Àngel Rabasa Melià, amb DNI 73556019,
aspirant seleccionat de l’especialitat de
música del cos de professors d’ensenyament secundari, que tenia el número d’ordre 027 i passa a tenir el número d’ordre
025.

—2 A conseqüència d’aquesta modificació, els aspirants que constaven amb el
número d’ordre 025 i 026, passen a tenir el
número 026 i 027, respectivament.

—2 A conseqüència d’aquesta modificació, els aspirants que constaven amb el
número d’ordre 025 i 026, passen a tenir el
número 026 i 027 respectivament.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
partir de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin oportú per a la defensa dels seus
interessos.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
partir de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin oportú per a la defensa dels seus
interessos.
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Barcelona, 14 d’abril de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.095.107)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
L’Avet Roig, de Sant Celoni.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat L’Avet Roig, de Sant
Celoni, en petició d’autorització de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
L’Avet Roig, de Sant Celoni, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, la delegació territorial del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits
necessaris per incloure les modificacions
escaients en els documents administratius
corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment 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 Vallès Oriental
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Sant Celoni.
Localitat: Sant Celoni.
Núm. de codi: 08032622.
Denominació: L’Avet Roig.
Adreça: Bruc, 4-12.
Titular: Flor de Neu, SL.
NIF: B58034836.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Jacinto Azcárate Solà, amb
NIF 22.324.918-Z, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent de la seva publicació
al DOGC.
Composició del centre a l’inici del curs 19992000
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 4 unitats de parvulari
amb capacitat per a 100 llocs escolars.
Educació primària: 8 unitats amb capacitat per a 200 llocs escolars.
(00.053.166)

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Vilafranca del Penedès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat Sant Josep, de
Vilafranca del Penedès, en petició d’autorització de reducció d’unitats d’educació infantil (parvulari), d’autorització de reducció
d’unitats d’educació primària i d’autorització d’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 6 d’abril 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 de l’Alt Penedès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Localitat: Vilafranca del Penedès.
Núm. de codi: 08031371.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: rbla. de Sant Francesc, 14.
Titular: Fundació Escolar Sant Josep de Vilafranca.
NIF: G61950747.
S’autoritza la reducció d’una unitat d’educació infantil (parvulari) amb capacitat per a
25 llocs escolars, amb efectes a partir de la
fi del curs 1998-99.
S’autoritza la reducció de 10 unitats
d’educació primària, amb capacitat per a
250 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1998-99.
S’autoritza l’obertura de l’etapa 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 des de l’inici del curs 1999-00.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-00
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.
(00.083.073)

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Vilafranca del Penedès, per
reducció d’unitats d’educació infantil (parvulari), 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 Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada,
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RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, per la
qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació infantil i
primària, de Mollet del Vallès.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària per atribuir una
nova denominació específica al centre, es
va instruir l’expedient corresponent.
S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que

Full de disposicions i actes administratius

exigeix l’article 6, de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària,
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària el Diví Mestre, amb número de codi
08021466, ubicat al c. Granada, 1, de Mollet
del Vallès (Vallès Oriental), la nova denominació específica Col·legis Nous.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 7 d’abril de 2000
P. D.

(Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.083.067)

DECRET 151/2000, d’11 d’abril, de cessament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article 6.1
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud de la Federació de Municipis de Catalunya, cal procedir
al cessament i nomenament de membres del
Consell Escolar de Catalunya, del sector
assenyalat a la lletra k) de l’article 4.1.

tació de l’Administració local, la senyora
Assumpta Baig i Torras i els senyors Jaume
Bossacoma i Vilar i Carles Martínez i Riba.
Article 2. Es nomenen membres del Consell
Escolar de Catalunya, en representació de
l’Administració local, la senyora Montserrat
Company i Prats, el senyor Francesc Colomé
i Montserrat i el senyor Antoni Martorell i Solanich, amb efectes del 26 de març de 2000
i fins al 25 de març de 2004.
Barcelona, 11 d’abril de 2000
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 12 d’abril de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

(00.098.094)

Bases

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2000, per la
qual es convoca concurs de mèrits per tal
de proveir llocs de treball corresponents al
cos de mestres dels centres annexos als
centres de formació del professorat.
El Decret 409/1988, de 27 de desembre
(DOGC núm. 1098, de 27.1.1989), regula el
marc jurídic pel qual es regeixen els centres
annexos als centres de formació del professorat, i estableix els criteris per a la provisió
dels llocs de treball d’aquests centres.
Tenint en compte les pràctiques de professorat que s’hi duen a terme i els programes d’experimentació i d’investigació que
els hagi assignat el Departament d’Ensenyament, cal proveir les vacants que s’hi han
produït i renovar els funcionaris del cos de
mestres adscrits en comissió de servei.
A proposta de la Direcció General de Recursos Humans,
Resolc:
—1 Convocar concurs de mèrits per a la
provisió, en comissió de serveis, de diversos llocs de treball corresponents al cos de
mestres dels centres annexos als centres de
formació del professorat.
—2 Aquesta convocatòria es regirà per les
bases que consten a l’annex 1 i s’aplicarà
als llocs de treball vacants dels centres que
s’especifiquen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
—3 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora general de Recursos Humans.

Decreto:

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 1. Cessen com a membres del
Consell Escolar de Catalunya, en represen-

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

372

Primera
Participants
—1 Poden prendre part en aquest concurs
de mèrits els funcionaris de carrera del cos
de mestres amb destinació definitiva o provisional a Catalunya, sempre que estiguin
en la situació administrativa de servei actiu
i tinguin un mínim de 3 anys d’exercici en el
cos com a docents.
Segona
Requisits d’especialització i coneixement de
les llengües oficials
—2 Els mestres que participin en aquest
concurs han de tenir els requisits d’especialització que estableixen el Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol (BOE núm. 172, de
20.7.1989), modificat pel Reial decret 1664/
1991, de 8 de novembre (BOE núm. 280, de
22.11.1991), i l’Ordre de 26 juny de 1991,
(DOGC núm. 1465, de 10.7.1991), per ocupar els llocs de treball corresponents a l’educació infantil i primària, d’acord amb la
correspondència establerta en l’article 10
del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC
núm. 2172, de 23.2.1996).
Perquè es considerin complerts els requisits esmentats, cal que els mestres hagin
obtingut el reconeixement de la capacitació
idònia o habilitada corresponent al lloc de
treball al qual volen accedir, d’acord amb el
que disposen l’Ordre de 4 de desembre de
1989 i la Resolució de 5 de desembre de
1989 (DOGC núm. 1231, de 15.12.1989),
modificada per la Resolució de 8 de febrer
de 1990 (DOGC núm. 1255, de 14.2.1990);
la Resolució de 9 d’abril de 1990 (DOGC
núm. 1281, de 20.4.1990) i l’Ordre de 26
de juny de 1991 abans esmentada, dictades en aplicació del que preveu el Reial
decret 895/1989, de 14 de juliol.
Així mateix, d’acord amb el que estableix
la disposició addicional 9 del Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre (BOE núm. 239,
de 6.10.1998), els mestres que hagin accedit al cos de professors d’ensenyament
secundari i hagin optat per romandre en el
cos de mestres, poden obtenir el reconeixement de la capacitació de l’especialitat per
la que van accedir a aquell cos, d’acord amb
les equivalències següents:
Francès: educació primària, francès.
Anglès: educació primària, anglès.
Música: educació primària, música.
Educació física: educació primària, educació física.
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Psicologia i pedagogia: educació especial.
Mitjançant la Resolució de 14 de juny de
1991 (DOGC núm. 1457, de 19.6.1991) es
va establir un nou termini amb caràcter indefinit per sol·licitar el reconeixement de la
capacitació necessària per accedir als diferents llocs de treball.
A l’efecte de participar en aquesta convocatòria, les sol·licituds de reconeixement
de capacitació es podran presentar fins al
darrer dia del termini de presentació d’instàncies, segons el model normalitzat que les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament tenen a disposició de les
persones interessades. Juntament amb les
sol·licituds, s’haurà de presentar la documentació justificativa d’estar en possessió
o en condicions d’obtenir els títols, diplomes i/o certificats corresponents, llevat que
aquests ja constin al registre informàtic de
personal del Departament d’Ensenyament.
—3 Els participants hauran d’acreditar que
tenen el coneixement oral i escrit de la llengua catalana, d’acord amb el que preveu el
Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sempre
que l’acreditació corresponent no consti al
registre informàtic del Departament d’Ensenyament, adjuntant a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada d’algun
dels documents següents:
a) Títol de llicenciat en filologia catalana
o haver-ne superat els tres primers cursos.
b) Diploma de mestre de català.
c) Certificat de capacitació en llengua catalana (mòdul II) expedit per l’ICE o per la
Direcció General d’Ordenació Educativa.
d) Certificat del primer cicle dels cursos
de reciclatge de català (ICE).
e) Idoneïtat especial per impartir l’ensenyament en llengua catalana.
f) Haver superat els concursos oposició
d’accés a cossos docents d’ensenyament
secundari a partir de 1991.
g) Acreditació d’haver superat el curs del
nivell D de llengua catalana de l’Escola Oficial d’Idiomes.
h) Certificat de coneixements superiors de
llegua catalana (certificat D) de la Junta Permanent de Català de la Generalitat de Catalunya.
i) Certificat de coneixements mitjans de
llengua catalana (certificat C) de la Junta
Permanent de Català de la Generalitat de
Catalunya.
j) Qualsevol de les titulacions reconegudes com a vàlides per a l’ensenyament de
la llengua i la literatura catalanes a la formació professional i al batxillerat, per la Comissió Mixta del Ministeri d’Educació i Ciència-Generalitat de Catalunya, al DOGC
núm. 21, de 16.5.1979.
k) Haver superat la prova de català dels
concursos oposició d’accés al cos de mestres.
l) Finalment, les titulacions o acreditacions que els acords de 19 de juny de 1991
i de 3 de juny de 1992 de la Comissió per
a la Normalització Lingüística estableixen
com a equivalents a alguna de les titulacions o acreditacions anteriors.
Tercera
Procediment d’adjudicació
—4 L’adjudicació dels llocs de treball en
comissió de servei es realitzarà atenent les
peticions fetes pels mestres en les seves

sol·licituds i la valoració dels mèrits al·legats,
d’acord amb el procediment de selecció
especificat en la base sisena d’aquest annex.
Quarta
Comissions de valoració
—5 La valoració dels participants la duran a terme les comissions que es constituiran en cada una de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament
següents: Barcelona I (ciutat), Vallès Occidental, Girona, Lleida i Tarragona.
Comissions de Barcelona I (ciutat )
CEIP N-I de Pràctiques
Sra. Margarida Muset Adell, inspectora en
cap d’Ensenyament, que actuarà com a presidenta.
Sra. Laudelina Domínguez Martínez, inspectora d’Ensenyament de la zona a què
pertany el CEIP N-I de Pràctiques.
Sra. Maria Serrahima Sugrañes, cap de
la Secció de Programes, Serveis Educatius
i Formació Permanent de la Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat).
Sr. Alejandro Ruiz de Azúa, director del
CEIP N-I de Pràctiques.
Sra. Ramona González Soler, coordinadora de la comissió de pràctiques del Centre de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.
CEIP N-II de Pràctiques
Sra. Margarida Muset Adell, inspectora en
cap d’Ensenyament, que actuarà com a presidenta.
Sra. Laudelina Domínguez Martínez, inspectora d’Ensenyament de la zona a què
pertany el CEIP N-II de Pràctiques.
Sra. Maria Serrahima Sugrañes, cap de
la Secció de Programes, Serveis Educatius
i Formació Permanent de la Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat).
Sra. Maria Guiu Mir, directora del CEIP NII de Pràctiques.
Sra. Ramona González Soler, coordinadora de la comissió de pràctiques del Centre de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.
Comissió del Vallès Occidental
Escola Bellaterra
Sr. Jesús Viñas Cirera, inspector d’Ensenyament, que actuarà com a president.
Sr. Luis Pacheco Paniagua, inspector
d’Ensenyament de la zona a què pertany
l’Escola Bellaterra.
Sra. Pilar Carasa Martín, cap de la Secció de Programes, Serveis Educatius i Formació Permanent de la Delegació Territorial
del Vallès Occidental.
Sr. Jaume Cela Ollé, Director del CEIP
Bellaterra.
Sr. Enric Vilaplana Lapena, membre de
l’equip directiu del centre universitari de formació del professorat de l’Escola Bellaterra.
Comissió de Girona
CEIP Joan Puigbert (Girona)
Sr. Josep M. Farrés i Sacrest, secretari
de la Delegació Territorial, que actuarà com
a president.
Sr. Joan Baseiria i Sala, inspector d’En373

senyament de la zona a què pertany el CEIP
Joan Puigbert, de Girona.
Sr. Josep Juandó i Bosch, cap de la secció de Programes, Serveis Educatius i Formació Permanent de la Delegació Territorial
de Girona.
Sra. Assumpció Estany i Ferrer, directora
del CEIP Joan Puigbert.
Sr. Ignaci Vila i Mendiburu, representant
de l’equip directiu del centre universitari de
formació del professorat.
Comissió de Lleida
CEIP Pràctiques I
Sr. Josep M. Vera Mur, inspector d’Ensenyament, que actuarà com a president.
Sr. Josep M. Plana Barrabés, inspector
d’Ensenyament de la Zona a què pertany el
CEIP Pràctiques I
Sr. Francesc Blanch Castells, cap de la
Secció de Programes, Serveis Educatius i
Formació Permanent de la Delegació Territorial de Lleida.
Sra. Gemma Montagut Sarrió, cap d’Estudis del CEIP Pràctiques I.
Sr. Fidel Molina Luque, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
CEIP Pràctiques II
Sr. Josep M. Vera Mur, inspector d’Ensenyament, que actuarà com a president.
Sr. Josep M. Plana Barrabés, inspector
d’Ensenyament de la Zona a què pertany el
CEIP Pràctiques II.
Sr. Francesc Blanch Castells, cap de la
Secció de Programes, Serveis Educatius i
Formació Permanent de la Delegació Territorial de Lleida.
Sra. Loreto Benet Prim, directora del CEIP
Pràctiques II.
Sr. Fidel Molina Luque, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
Comissió de Tarragona
CEIP de Pràctiques
Sra. M. Teresa Piquer Biarnes, inspectora d’Ensenyament, que actuarà com a presidenta.
Sra. M. Dolors Colilles Solé, inspectora
d’Ensenyament de la zona a què pertany el
CEIP de Pràctiques.
Sr. Vicenç Abellan i Armelles, cap de la
Secció de Programes, Serveis Educatius i
Formació Permanent de la Delegació Territorial de Tarragona.
Sr. Joan Fuguet Busquets, director de
l’escola Annexa de Pràctiques.
Sra. Dolors Roige Riola, membre de
l’equip directiu del centre universitari de
formació del professorat de la Universitat
Rovira i Virgili.
Els membres de les comissions estaran
subjectes a les causes d’abstenció i de recusació que preveuen els articles 28 i 29 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú (BOE
núm. 285, de 27.11.1992), modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El termini per sol·licitar la renúncia o manifestar l’abstenció serà de 10 dies natu-
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rals comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquena
Procediment de selecció
—6 La selecció dels candidats es farà en
dues fases:
Primera fase: treball i entrevista.
Segona fase: currículum professional.
a) Primera fase: treball i entrevista.
El projecte de treball escrit, que es lliurarà en el moment de començar l’entrevista,
tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN
A-4. Aquest projecte haurà de reflectir la
seva relació amb el projecte educatiu del
centre annex sol·licitat en primer lloc.
L’entrevista servirà perquè l’aspirant llegeixi el treball, aclareixi i comenti els diferents aspectes.
La comissió de valoració farà públic al tauler d’anuncis de les delegacions territorials
del Departament d’Ensenyament el lloc, dia
i hora en què es convocarà a cada candidat
per fer l’entrevista.
En aquesta fase, els aspirants seran declarats aptes o no aptes, i els que obtinguin
la qualificació de no aptes seran exclosos
del concurs.
b) Segona fase: currículum professional.
La valoració màxima en aquesta fase serà
de 20 punts i s’aplicarà el barem següent:
b.1) Serveis prestats en la docència. Puntuació màxima: 8 punts.
1. Per cada any de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos de mestres en
l’exercici docent: 0,5 punts i 0,04 per mes
complet.
2. Per cada any de serveis docents de
naturalesa diferent als comptabilitzats en
l’apartat anterior, prestats en centres públics
o privats: 0,2 punts i 0,016 punts per mes
complet.
3. Per cada any de serveis prestats en
un centre annex: 0,4 punts i 0,033 punts
per mes complet.
b.2) Òrgans unipersonals de govern de
centres públics que s’han exercit com a funcionaris de carrera. Puntuació màxima: 2
punts.
1. Per cada any exercit com a director
de centres públics o de serveis educatius:
1 punt i 0,0833 punts per mes complet.
2. Per cada any en altres òrgans unipersonals de govern: 0,75 punts i 0,0625 punts
per mes complet.
b.3) Titulacions acadèmiques diferents de
l’al·legada per a l’ingrés al cos. Puntuació
màxima 2 punts.
1. Títol de doctor: 1 punt.
2. Titulacions de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols
declarats legalment equivalents: 1 punt.
3. Titulacions de primer cicle: per cada
diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura
tècnica o títols declarats legalment equivalents o pels estudis corresponents al primer
cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1 punt.
b.4) Activitats de formació i publicacions.
Puntuació màxima: 8 punts.
1. Per cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la docència, com a
formador o alumne, convocats pels òrgans

centrals i perifèrics de les administracions
públiques amb competències educatives, o
realitzats per institucions sense ànim de lucre que hagin estat homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions
educatives, i els convocats per les universitats, entesos en les seves diferents modalitats de grups de treball, seminaris, grups
de formació en centres, etc., sumades totes les hores: 0,10 punts per cada fracció
de 10 hores.
2. Per cursos de formació i perfeccionament sobre la reforma educativa, com a
formador o alumne, convocats pels òrgans
centrals i perifèrics de les administracions
públiques amb competències educatives, o
realitzats per institucions sense ànim de
lucre que hagin estat homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions
educatives, i els convocats per les universitats, sumades totes les hores: 0,10 punts
per cada fracció de 10 hores.
3. Per tutoritzar pràctiques d’alumnes en
període de formació inicial: 0,25 punts per
cada període. Els períodes de pràctiques no
poden ser inferiors a 40 hores.
4. Per ponències, articles o altres publicacions de caràcter científic i/o pedagògic, fins
a un punt.
5. Per la participació en projectes d’experimentació i d’investigació en el nivell educatiu de la plaça a què s’opta, fins a un punt.
No es valorarà un mateix curs pels subapartats 1 i 2.
Per la superació d’aquesta segona fase
els aspirants hauran d’obtenir una puntuació no inferior a 5 punts.
En cas que es produeixin empats en el
total de puntuacions, es resoldran atenent,
successivament, la puntuació més alta obtinguda en cada un dels apartats del barem
d’acord amb l’ordre en què s’hi detallen. Si
cal, s’utilitzarà com a últim criteri de desempat l’any de promoció d’ingrés en el cos
i, dintre d’aquest, la major puntuació obtinguda en el procés selectiu d’ingrés al cos.
Sisena
Full de serveis i documents justificatius
—7 Tots els requisits exigits en aquesta
convocatòria i els mèrits que s’al·leguin han
d’estar complerts o reconeguts en la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Només quan no constin en el
Registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament, l’interessat haurà de
presentar els documents justificatius amb la
sol·licitud de participació.
—8 Tots els mèrits que els participants vulguin que se’ls valorin, els hauran d’al·legar
expressament, ja que no es tindran en
compte els no al·legats ni justificats degudament durant el termini de presentació de
sol·licituds, sens perjudici del que preveuen
la base setena, quant als mèrits que ja
consten al registre informàtic de personal del
Departament d’Ensenyament, i la base onzena, pel que fa al termini de reclamacions.
—9 L’acreditació dels mèrits que al·leguin
els participants es farà mitjançant fotocòpia
compulsada, o si escau, l’original de la documentació corresponent, d’acord amb les
observacions següents:
Els serveis prestats en l’ensenyament públic s’hauran de justificar mitjançant full de
374

serveis degudament certificat i tancat en la
data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
Els serveis prestats en l’ensenyament
privat s’hauran d’acreditar amb un certificat expedit pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o bé certificat expedit pel
secretari/ària de la delegació territorial corresponent.
Els càrrecs directius s’acreditaran per
mitjà d’una fotocòpia compulsada del nomenament, amb les diligències de presa de
possessió i cessament, o el certificat de la
delegació territorial corresponent.
Les titulacions de primer cicle es justificaran amb la fotocòpia compulsada del títol de diplomat, o el resguard d’abonament
dels drets d’expedició corresponents, o un
certificat acadèmic en el qual es faci constar que s’han cursat i superat totes les assignatures d’aquest cicle d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, sense que
s’entengui com a titulació de primer cicle la
superació de cursos d’adaptació.
La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o del resguard corresponent, donarà lloc, exclusivament, a la
puntuació de la titulació de segon cicle,
sense que en cap cas es consideri que
acredita implícitament haver cursat el primer
cicle correlatiu. Per tant, per valorar el primer cicle, caldrà justificar-ho per separat,
mitjançant la presentació d’algun dels documents esmentats en el paràgraf anterior.
El títol de doctor s’acreditarà amb la fotocòpia compulsada d’aquest títol, o certificat d’abonament dels drets d’expedició
corresponents.
Les activitats de formació i perfeccionament seran justificades amb el certificat
acreditatiu expedit per l’administració educativa, la universitat o l’entitat convocant
corresponent. Cal que s’hi especifiqui el
nombre d’hores del curs o activitat, ja que,
en cas contrari, no serà tingut en compte
aquest certificat.
Quant als projectes d’experimentació i
d’investigació, s’acreditaran mitjançant fotocòpia compulsada dels projectes amb un
certificat de l’organisme on es van presentar, que faci constar que el contingut s’ajusta
al presentat i n’acrediti l’autoria. Pel que fa
a les publicacions, s’acreditaran amb la
fotocòpia corresponent, amb la compulsa
com a mínim de les pàgines acreditatives de
l’autoria, el dipòsit legal, si escau, l’ISBN.
No seran valorades les publicacions que,
obligades a consignar l’ISBN d’acord amb
el que disposa el Decret 2984/1972, de 2
de novembre, no el consignin. En aquest
sentit, cal tenir en compte que estan subjectes a aquesta obligació tots els llibres i
fullets publicats des de l’entrada en vigor
del Decret esmentat, mentre que en resten
excloses, entre d’altres, les publicacions
periòdiques, llevat dels anuaris.
Setena
Formalització de la sol·licitud, tramitació i
procediment
—10 Les persones interessades a prendre
part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, segons model normalitzat, que han de recollir i adreçar a les
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delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament. A aquesta sol·licitud s’adjuntarà la documentació justificativa dels
mèrits al·legats. Els concursants faran ús
d’una única instància on poden sol·licitar un
o més centres per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes, encara que
només podran obtenir una destinació. Les
instàncies que tinguin peticions de dos o més
centres seran valorades per la comissió corresponent al centre de la primera petició.
El termini de presentació de les sol·licituds
serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al
DOGC, i s’hauran de presentar a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. Per al cas que es
presentin a les oficines de correus, s’haurà
de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud
sigui datada i segellada abans de ser certificada, sempre que es faci dins el termini
assenyalat.
—11 En un termini màxim de 20 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, es farà pública
als taulers d’anuncis de les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament
que siguin seu d’una comissió de valoració,
la llista provisional de seleccionats i no seleccionats. En aquesta llista es farà constar
la puntuació atorgada, el lloc de treball
adjudicat i els motius d’exclusió, si escau.
Es concedirà un termini de 5 dies hàbils
perquè els interessats puguin presentar reclamacions i desistiments a la participació,
a comptar de l’endemà de l’exposició de la
llista als taulers d’anuncis de les delegacions territorials esmentades.
Durant aquest termini, els participants
també podran aportar la documentació
acreditativa dels mèrits al·legats i els requisits exigits que no hagin estat degudament
justificats durant el termini de presentació
de les sol·licituds de participació.
—12 Resoltes les reclamacions i exclosos
els concursants que desisteixin de la participació, la directora general de Recursos
Humans emetrà la resolució definitiva, que
es publicarà al DOGC, i contra la qual es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de la seva publicació de
conformitat al que s’estableix a l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora General de Recursos Humans, en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
En ambdós casos es considerarà efectu-

ada la notificació als interessats a tots els
efectes.
—13 Els mestres que obtinguin destinació en aquesta convocatòria quedaran adscrits en comissió de serveis al lloc de treball
adjudicat per un període de dos anys, sens
perjudici de la seva pròrroga, d’acord amb
el que disposa l’article 3 del Decret 409/
1988, de 27 de desembre, que regula el
marc jurídic i estableix els criteris específics
per a la provisió de places del professorat
dels centres annexos als centres de formació del professorat.
Finalitzat aquest període, el Departament
d’Ensenyament establirà una renovació de
places d’acord amb els criteris de necessitat de les experimentacions que es duguin
a terme i amb l’aplicació del nou sistema
educatiu.
—14 En el supòsit que durant el període
dels dos anys que duren les comissions de

serveis es produeixin baixes entre els seleccionats, aquestes es cobriran amb les
persones no seleccionades en aquest concurs de mèrits que encara desitgin ocupar
el lloc de treball sol·licitat, d’acord amb
l’ordre de puntuació obtinguda.
Cal tenir en compte que les baixes esmentades només es cobriran pel temps que
falti per completar el període de dos anys,
sens perjudici de la seva pròrroga, d’acord
amb el que preveu la base tretzena d’aquesta Resolució.
—15 Finalitzat el període dels dos anys,
la renovació de les comissions de serveis hauran de ser proposades per la Direcció General d’Ordenació Educativa, previ
informe motivat de l’inspector corresponent.
—16 La presa de possessió en la nova
destinació adjudicada serà l’1 de setembre
de 2000.

ANNEX 2
INF=educació infantil; PRI=educació primària; PAN=educació primària, anglès;
PFR=educació primària, francès; PEF=educació primària, educació física;
PMU=educació primària, música; EES=educació especial; ALL=audició i llenguatge.
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Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)
Zona educativa: Barcelona (ciutat)
Municipi: Barcelona
08002061 CEIP N-I de Pràctiques ..... 0
08002058 CEIP N-II de Pràctiques .... 3
Delegació territorial del Vallès Occidental
Zona educativa: Cerdanyola del Vallès
Municipi: Cerdanyola del Vallès
08039896 CEIP Escola Bellaterra ...... 2
Delegació territorial de Girona
Zona educativa: Girona
Municipi: Girona
17001449 CEIP Joan Puigvert ........... 2
Delegació territorial de Lleida
Zona educativa: Lleida
Municipi: Lleida
25002672 CEIP Pràctiques I .............. 2
25008212 CEIP Pràctiques II ............. 2
Delegació territorial de Tarragona
Zona educativa: Tarragona
Municipi: Tarragona
43003690 CEIP de Pràctiques ........... 2
(00.094.078)

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2000, per la
qual es convoca concurs de mèrits per tal
de proveir llocs de treball corresponents al
cos de mestres als centres experimentals
de règim especial (CERE).

rídic pel qual es regeixen els centres docents experimentals de règim especial
(CERE) i estableix els criteris específics per
a la provisió dels llocs de treball d’aquests
centres.

El Decret 214/1985, de 6 de juny (DOGC
núm. 573, de 9.8.1985), regula el marc ju-

Per tal de proveir les vacants existents en
aquests centres i a proposta de la Direcció
General de Recursos Humans,
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Resolc:
—1 Convocar concurs de mèrits per tal
que els funcionaris del cos de mestres es
puguin adscriure, en comissió de serveis,
als llocs de treball vacants als centres experimentals de règim especial.
—2 Aquesta convocatòria es regirà per les
bases que s’inclouen en l’annex 1 i s’aplicarà als llocs de treball vacants dels centres que s’especifiquen en l’annex 2
d’aquesta Resolució.
—3 Delegar la competència de resoldre
aquesta convocatòria a la directora general
de Recursos Humans.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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, 12 d’abril de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
Bases
Primera
Participants
—1 Poden prendre part en aquest concurs
de mèrits els funcionaris de carrera del cos
de mestres amb destinació definitiva o provisional a Catalunya que estiguin en la situació administrativa de servei actiu amb un
mínim de 3 anys d’exercici en el cos com a
docents.
Segona
Requisits d’especialització i coneixement de
les llengües oficials
—2 Els mestres que participin en aquest
concurs han de tenir els requisits d’especialització que s’estableixen en el Reial decret
895/1989, de 14 de juliol (BOE núm. 172, de
20.7.1989), modificat pel Reial decret 1664/
1991, de 8 de novembre (BOE núm. 280, de
22.11.1991), i l’Ordre de 26 juny de 1991
(DOGC núm. 1465, de 10.7.1991), per ocupar els llocs de treball corresponents a l’educació infantil i primària d’acord amb la correspondència establerta en l’article 10 del
Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm.
2172 de 23.2.1996).

Perquè es considerin complerts els requisits esmentats, cal que els mestres hagin
obtingut el reconeixement de la capacitació
idònia o habilitada corresponent al lloc de
treball al qual volen accedir, d’acord amb el
que disposen l’Ordre de 4 de desembre de
1989 i la Resolució de 5 de desembre de
1989 (DOGC núm. 1231, de 15.12.1989),
modificada per la Resolució de 8 de febrer
de 1990 (DOGC núm. 1255, de 14.2.1990),
la Resolució de 9 d’abril de 1990 (DOGC
núm. 1281, de 20.4.1990) i l’Ordre de 26
de juny de 1991 (DOGC núm. 1465, de
10.7.1991) dictades en aplicació del que
preveu el Reial decret 895/1989, de 14 de
juliol.
Així mateix, d’acord amb el que estableix
la disposició addicional 9 del Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre (BOE núm. 239,
de 6.10.1998), els mestres que hagin accedit al cos de professors d’ensenyament
secundari i hagin optat per romandre en el
cos de mestres poden obtenir el reconeixement de la capacitació de l’especialitat per
la qual van accedir a aquell cos d’acord amb
les equivalències següents:
Francès: educació primària, francès.
Anglès: educació primària, anglès.
Música: educació primària, música.
Educació física: educació primària, educació física.
Psicologia i pedagogia: educació especial.
Mitjançant la Resolució de 14 de juny de
1991 (DOGC núm. 1457, de 19.6.1991) es
va establir un termini amb caràcter indefinit
per sol·licitar el reconeixement de la capacitació necessària per accedir als diferents
llocs de treball.
A l’efecte de participar en aquesta convocatòria, les sol·licituds de reconeixement
de capacitació es podran presentar fins el
darrer dia del termini de presentació d’instàncies, segons el model normalitzat que les
delegacions territorials tenen a disposició de
les persones interessades. Juntament amb
les sol·licituds, s’haurà de presentar la documentació justificativa d’estar en possessió o en condicions d’obtenir els títols, diplomes i/o certificats corresponents, llevat
que aquests ja constin al registre informàtic
de personal del Departament d’Ensenyament.
—3 Els participants hauran d’acreditar que
tenen el coneixement oral i escrit de la llengua catalana d’acord amb el que preveu el
Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sempre
que l’acreditació corresponent no consti
enregistrada al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa
s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada d’algun
dels documents següents:
a) Títol de llicenciat en filologia catalana
o haver-ne superat els tres primers cursos.
b) Diploma de mestre de català.
c) Certificat de capacitació en llengua catalana (mòdul II) expedit per l’ICE o per la
Direcció General d’Ordenació Educativa.
d) Certificat del primer cicle dels cursos
del reciclatge de català (ICE).
e) Idoneïtat especial per impartir l’ensenyament en llengua catalana.
f) Haver superat els concursos oposició
d’accés a cossos docents d’ensenyament
secundari a partir de 1991.
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g) Acreditació d’haver superat el curs de
nivell D de llengua catalana de l’Escola Oficial d’Idiomes.
h) Certificat de coneixements superiors
de llegua catalana (certificat D) de la Junta
Permanent de Català de la Generalitat de
Catalunya.
i) Certificat de coneixements mitjans de
llengua catalana (certificat C) de la Junta
Permanent de Català de la Generalitat de
Catalunya.
j) Qualsevol de les titulacions reconegudes com a vàlides per a l’ensenyament de
la llengua i la literatura catalanes a la formació professional i al batxillerat per la Comissió Mixta del Ministeri d’Educació i CiènciaGeneralitat de Catalunya al DOGC núm. 21,
de 16.5.1979.
k) Haver superat la prova de català dels
concursos d’oposició d’accés al cos de
mestres.
l) Finalment, les titulacions o acreditacions que els acords de 19 de juny de 1991
i de 3 de juny de 1992 de la Comissió per
a la Normalització Lingüística estableixin
com a equivalents a alguna de les titulacions o acreditacions anteriors.
Tercera
Procediment d’adjudicació
—4 L’adjudicació dels llocs de treball en
comissió de servei es realitzarà atenent les
peticions fetes pels mestres en les seves
sol·licituds i la valoració dels mèrits al·legats,
d’acord amb el procediment de selecció
especificat en la base sisena d’aquest annex.
Quarta
Comissions de valoració
—5 La valoració dels participants, la duran a terme les comissions que es constituiran en cada una de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament
següents: Barcelona I (ciutat), Barcelona II
(comarques), Lleida i Tarragona.
Comissions de Barcelona I (ciutat)
CEIP Font d’en Fargas
Sr. Joan I. Barios Boncompte, inspector
d’Ensenyament, que actuarà com a president.
Sr. Joaquín Adivinación Gómez, inspector d’Ensenyament de la zona a què pertany el CERE Font d’en Fargas.
Sra. Mercè Canosa de Puig, mestra d’ensenyament primari.
Sra. Inmaculada Galimany Larrull, directora del centre Font d’en Fargas.
CEIP Oriol Martorell
Sr. Eloi Vidal Balaña, inspector d’Ensenyament, que actuarà com a president.
Sra. Rosa M. Girbau Vila, inspectora d’Ensenyament de la zona a què pertany el CERE
Oriol Martorell.
Sra. Maria Serrahima Sugrañes, cap de
la Secció de Programes, Serveis Educatius
i Formació Permanent de la delegació territorial de Barcelona Ciutat.
Sra. Maria Aparicio Tenas, directora del
centre Oriol Martorell.
CEIP Vila Olímpica
Sr. Joan I. Barios Boncompte, inspector
d’Ensenyament, que actuarà com a president.
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Sr. Jaume Ayats Arcusa, inspector d’Ensenyament de la zona a què pertany el CERE
Vila Olímpica.
Sra. Raquel Navarro de León, mestra
d’ensenyament primari.
Sra. Rosa M. Ramírez Palau, directora del
centre Vila Olímpica.
Comissió de Barcelona II (comarques)
CEIP Torre Roja (Sant Pere de Vilamajor)
Sra. Montserrat Guri López, delegada adjunta de la delegació territorial de Barcelona
Comarques, que acturará com a presidenta.
Sr. Emili Rodríguez Merino, inspector
d’Ensenyament de la zona a què pertany el
CERE Torre Roja.
Sra. Anna Torra Vilapensi, cap de la Secció de Programes, Serveis Educatius i Formació Permanent de la delegació territorial
de Barcelona Comarques.
Sra. Montserrat Palou Díez, directora del
centre Torre Roja.
Comissió de Lleida
CEIP Joc de la Bola
Sr. Vicente Mora Baringo, inspector d’Ensenyament, que actuarà com a president.
Sr. Ramon Castelló Culell, inspector d’Ensenyament de la zona a què pertany el CERE
Joc de la Bola.
Sr. Francesc Blanch i Castells, cap de la
Secció de Programes, Serveis Educatius i
Formació Permanent de la delegació territorial de Lleida.
Sra. Àngels Morera Toldrà, cap d’estudis
del centre Joc de la Bola.
Comissió de Tarragona
CEIP Eladi Homs (Valls)
Sra. M. Teresa Piquer i Biarnes, Inspectora de Ensenyament, que actuarà com a
presidenta.
Sr. Francesc Grabiel i Ferré, Inspector
d’Ensenyament de la zona a què pertany el
CERE Eladi Homs de Valls.
Sr. Vicenç Abellan i Armelles, cap de la
Secció de Programes, Serveis Educatius i
Formació Permanent de la delegació territorial de Tarragona.
Sr. Pere Gatell i Artigas, director del centre Eladi Homs de Valls
Els membres de les comissions estaran
subjectes a les causes d’abstenció i de
recusació que preveuen els articles 28 i 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú (BOE
núm. 285, de 27.11.1992), modificada per
la Llei 4/1999 de 13 de gener.
El termini per sol·licitar la renúncia o manifestar l’abstenció serà de 10 dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
Cinquena
Procediment de selecció
—6 La selecció dels candidats es farà en
dues fases:
a) Primera fase: treball i entrevista.
El projecte de treball escrit que es lliurarà
en el moment de començar l’entrevista tin-

drà una extensió màxima de 4 fulls DIN A4. Aquest projecte haurà de reflectir la seva
relació amb el projecte educatiu del centre
experimental de règim especial sol·licitat en
primer lloc.
L’entrevista servirà perquè l’aspirant llegeixi el treball per aclarir i comentar-ne els
diferents aspectes.
La comissió de valoració farà públic al tauler d’anuncis de les delegacions territorials
del Departament d’Ensenyament el lloc, dia
i hora en que es convocarà a cada candidat
per fer l’entrevista.
En aquesta fase, els aspirants seran declarats aptes o no aptes, i els que obtinguin
la qualificació de no aptes seran exclosos
del concurs.
b) Segona fase: currículum professional.
La valoració màxima per a aquesta fase
serà de 20 punts i s’aplicarà el barem següent:
b.1) Serveis prestats en la docència.
Puntuació màxima: 8 punts.
1. Per cada any de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos de mestres en
l’exercici docent: 0,5 punts i 0,04 punts per
mes complet.
2. Per cada any de serveis docents de
naturalesa diferent als comptabilitzats en
l’apartat anterior prestats en centres públics
o privats: 0,2 punts i 0,016 punts per mes
complet.
3. Per cada any de serveis prestats en
un centre experimental de règim especial:
0,4 punts i 0,033 punts per mes complet.
b.2) Òrgans unipersonals de govern de
centres públics que s’han exercit com a funcionaris de carrera. Puntuació màxima: 2
punts.
1. Per cada any exercit com a director
de centres públics o de serveis educatius:
1 punt i 0,0833 punts per mes complet.
2. Per cada any en altres òrgans unipersonals de govern: 0,75 punts, i 0,0625 punts
per mes complet.
b.3) Titulacions acadèmiques diferents de
l’al·legada per a l’ingrés al cos. Puntuació
màxima: 2 punts.
1. Títol de doctor: 1 punt.
2. Titulacions de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols
declarats legalment equivalents: 1 punt.
3. Titulacions de primer cicle: per cada
diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura
tècnica o títols declarats legalment equivalents o pels estudis corresponents al primer
cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1 punt.
b.4) Activitats de formació i publicacions.
Puntuació màxima: 8 punts.
1. Per cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la docència, com a
formador o alumne, convocats pels òrgans
centrals i perifèrics de les administracions
públiques amb competències educatives o
realitzats per institucions sense ànim de
lucre que hagin estat homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions
educatives i els convocats per les universitats; entesos en les seves diferents modalitats de grups de treball, seminaris, grups
de formació en centres, etc., sumades totes les hores: 0,10 punts per cada fracció
de 10 hores.
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2. Per cursos de formació i perfeccionament sobre la reforma educativa, com a
formador o alumne, convocats pels òrgans
centrals i perifèrics de les administracions
públiques amb competències educatives o
realitzats per institucions sense ànim de
lucre que hagin estat homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions
educatives i els convocats per les universitats, sumades totes les hores: 0,10 punts
per cada fracció de 10 hores.
3. Per ponències, articles o altres publicacions de caràcter científic i/o pedagògic, fins a un punt.
4. Per la participació en projectes d’experimentació i d’investigació en el nivell
educatiu de la plaça a què s’opta, fins a un
punt.
No es valorarà un mateix curs pels subapartats 1 i 2.
Per la superació d’aquesta segona fase
els aspirants hauran d’obtenir una puntuació no inferior a 5 punts.
En cas que es produeixin empats en el
total de puntuacions, es resoldran atenent,
successivament, la puntuació més alta obtinguda en cada un dels apartats del barem
d’acord amb l’ordre en que s’hi detallen. Si
cal, s’utilitzarà com a últim criteri de desempat l’any de promoció d’ingrés en el cos
i, dintre d’aquest, la major puntuació obtinguda en el procés selectiu d’ingrés al cos.
Sisena
Full de serveis i documents justificatius
—7 Tots els requisits exigits en aquesta
convocatòria i els mèrits que s’al·leguin han
d’estar complerts i/o reconeguts en la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Només quan no constin en el
registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament, l’interessat haurà de
presentar els documents justificatius amb la
sol·licitud de participació.
—8 Tots els mèrits que els participants vulguin que se’ls valorin, els hauran d’al·legar expressament ja que no es tindran en compte
els no al·legats ni justificats degudament durant el termini de presentació de sol·licituds,
sens perjudici del que preveu la base setena,
quant als mèrits que ja consten en el registre
informàtic de personal, i la base onzena, pel
que fa al termini de reclamacions.
—9 L’acreditació dels mèrits que al·leguin
els participants es farà mitjançant una fotocòpia compulsada o, si escau, l’original de
la documentació corresponent, d’acord amb
les observacions següents:
Els serveis prestats en l’ensenyament públic s’hauran de justificar mitjançant un full
de serveis degudament certificat i tancat en
la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
Els serveis prestats en l’ensenyament
privat s’hauran d’acreditar amb un certificat expedit pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o bé un certificat expedit
pel secretari/ària de la delegació territorial
corresponent.
Els càrrecs directius s’acreditaran per
mitjà d’una fotocòpia compulsada del nomenament, amb les diligències de presa de
possessió i cessament, o el certificat de la
delegació territorial corresponent.

Full de disposicions i actes administratius

Les titulacions de primer cicle es justificaran amb la fotocòpia compulsada del títol de diplomat o el resguard d’abonament
dels drets de l’expedició corresponent o un
certificat acadèmic en el qual es faci constar que s’han cursat i superat totes les assignatures d’aquest cicle d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, sense que
s’entengui com a titulació de primer cicle la
superació de cursos d’adaptació.
La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o del resguard corresponent, donarà lloc, exclusivament, a la
puntuació de la titulació de segon cicle,
sense que en cap cas no es consideri que
acredita implícitament haver cursat el primer
cicle correlatiu. Per tant, per valorar el primer cicle caldrà justificar-lo per separat
mitjançant la presentació d’algun dels documents esmentats en el paràgraf anterior.
El títol de doctor s’acreditarà amb la fotocòpia compulsada d’aquest títol, o certificat d’abonament dels drets d’expedició
corresponents.
Les activitats de formació i perfeccionament es justificaran amb el certificat acreditatiu expedit per l’administració educativa,
la universitat o l’entitat convocant corresponent. Cal que s’hi especifiqui el nombre
d’hores del curs o activitat, ja que en cas
contrari no serà tingut en compte aquest
certificat.
Quant als projectes d’experimentació i
d’investigació, s’acreditaran mitjançant fotocòpia compulsada dels projectes amb un
certificat de l’organisme on es van presentar, que faci constar que el contingut s’ajusta
al presentat i n’acrediti l’autoria. Pel que fa
a les publicacions, s’acreditaran amb la
fotocòpia corresponent i amb la compulsa,
com a mínim, de les pàgines acreditatives
de l’autoria, el dipòsit legal i, si s’escau,
l’ISBN.
No es valoraran les publicacions que, obligades a consignar l’ISBN d’acord amb el
que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de
novembre, no el consignin. En aquest sentit, cal tenir en compte que estan subjectes
a aquesta obligació tots els llibres i fullets
publicats des de l’entrada en vigor del Decret esmentat, mentre que en resten excloses, d’entre altres, les publicacions periòdiques, llevat dels anuaris.

mà de la publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
s’haurà de presentar a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament o per
qualsevol dels mitjans previstos a l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
En el cas que s’opti per presentar-la en una
oficina de correus, es farà en un sobre obert
perquè la sol·licitud sigui datada i segellada
abans de ser certificada.
—11 En un termini màxim de 20 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, es faran públiques
als taulers d’anuncis de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament que
siguin seu d’una comissió de valoració les
llistes provisionals de seleccionats i no seleccionats, en les quals es farà constar la
puntuació atorgada, el lloc de treball adjudicat i els motius d’exclusió, si s’escau. Es concedirà un termini de 5 dies hàbils perquè els
interessats puguin presentar reclamacions i
desistiments a la participació, a comptar de
l’endemà de l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis de les delegacions territorials
esmentades.
Durant aquest termini, els participants
també podran aportar la documentació
acreditativa dels mèrits al·legats i els requisits exigits que no hagin estat degudament
justificats durant el termini de presentació
de les sol·licituds de participació.
—12 Resoltes les reclamacions i exclosos
els concursants que desisteixin de la seva
participació, la directora general de Recursos Humans emetrà la resolució definitiva,
que es publicarà al DOGC, i contra la qual
es podrà 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 DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant de la di-

Setena
Formalització de la sol·licitud, tramitació i
procediment
—10 Les persones interessades a prendre
part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud segons model normalitzat, que han de recollir i adreçar a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament. A aquesta sol·licitud s’adjuntarà la documentació justificativa dels
mèrits al·legats. Els concursants faran ús
d’una única instància on poden sol·licitar un
o més centres per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes, encara que
només podran obtenir una destinació. Les
instàncies que tinguin peticions de dos o
més centres seran valorades per la comissió corresponent al centre de la primera
petició.
El termini de presentació de les sol·licituds
serà de 10 dies hàbils a comptar de l’ende-

ANNEX 2

rectora general de Recursos Humans, en el
termini d’un mes de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
En ambdós casos es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els
efectes.
—13 Els mestres que obtinguin destinació en aquesta convocatòria quedaran adscrits en comissió de serveis al lloc de treball
adjudicat per un període de dos anys, sens
perjudici de la seva pròrroga, d’acord amb
el que disposa el Decret 214/1985, de 6 de
juny, que regula el marc jurídic i estableix
els criteris específics per a la provisió de
places del professorat dels centres experimentals de règim especial (CERE).
Finalitzat aquest període, el Departament
d’Ensenyament establirà una renovació de
places d’acord amb els criteris de necessitat de les experimentacions que es duguin
a terme, i amb l’aplicació del nou sistema
educatiu.
—14 En el supòsit que durant el període
dels dos anys que duren les comissions de
serveis es produeixin baixes entre els seleccionats, aquestes es cobriran amb les
persones no seleccionades en aquest concurs de mèrits que encara desitgin ocupar
el lloc de treball sol·licitat, d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda.
Cal tenir en compte, que les baixes esmentades només es cobriran pel temps que
falti per completar el període dels dos anys,
sens perjudici de la seva pròrroga, d’acord
amb el que preveu la base tretzena d’aquesta Resolució.
—15 Finalitzat el període dels dos anys,
la renovació de les comissions de serveis,
hauran de ser proposades per la Direcció
General d’Ordenació Educativa amb l’informe previ motivat per l’inspector corresponent.
—16 La presa de possessió en la nova
destinació adjudicada serà l’1 de setembre
de 2000.

INF=educació infantil; PRI=educació primària; PAN=educació primària, anglès;
PFR=educació primària, francès; PEF=educació primària, educació física;
PMU=educació primària, música; EES=educació especial; ALL=audició i llenguatge.
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INF

PRI

PAN
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EES ALL

4
5
0

1
1
3

0
0
0

2
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

4

1

0

1

1

1

0

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)
Zona educativa: Barcelona (ciutat)
Municipi: Barcelona
08002721 CEIP Font d’en Fargas ............ 0
08053571 CEIP Oriol Martorell ................. 0
08052785 CEIP Vila Olímpica ................... 2
Delegació territorial de Barcelona II (comarques)
Zona educativa: Sant Celoni
Municipi: Sant Pere de Vilamajor
08027183 CEIP Torre Roja ....................... 3
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Delegació territorial de Lleida
Comarca del Baix Ebre
Zona educativa: Lleida
Municipi: Lleida
25006409 CEIP Joc de la Bola ................ 2

4

1

0

1

0

1

0

2

0

0

1

0

5

0

Delegació territorial de Tarragona
Zona educativa: Valls
Municipi: Valls
43006575 CEIP Eladi Homs ..................... 1
(00.094.077)

EDICTE de 29 de març de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Alba, de Santa Maria de Palautordera.
En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici del centre docent privat Alba, de
Santa Maria de Palautordera, es va intentar
notificar, en data 24 de gener de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la representant de la titularitat, senyora M. Rosa Medina Pascual, al domicili
de l’av. Montseny, núm. 73, de Santa Maria
de Palautordera. El servei de Correus va retornar la notificació esmentada en data 1 de
febrer de 2000.
Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El servei de Correus també va retornar aquesta notificació en data
16 de febrer de 2000.
En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora M. Rosa Medina Pascual l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats
del centre docent privat Alba, de Santa
Maria de Palautordera.

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Teresià, de Tortosa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament per la titular del centre docent privat Teresià, de
Tortosa, en petició de reducció d’unitats
d’educació infantil i primària i d’obertura
dels ensenyaments de batxillerat, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat Teresià, de Tortosa, per reducció d’unitats d’educació infantil i primària, i per obertura dels ensenyaments de batxillerat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, abans esmentada, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències del
carrer Casp, núm. 15, 2a planta, de dilluns
a divendres, de 9 a 13 hores, perquè pugui
al·legar el que li interessi i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la prevenció que un cop transcorregut el termini esmentat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 29 de març de 2000

Tarragona, 7 d’abril de 2000

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

P. D.

(00.080.050)

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona
379

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Núm. de codi: 43004372.
Denominació: Teresià.
Adreça: c. Rosselló, 39-47.
El gimnàs del centre està situat al c. Lamote de Grignon, 24, de Tortosa.
Titular: Sta. Teresa de Jesús, Companyia de.
NIF: Q5000150 B.
S’autoritza la reducció de 3 unitats del nivell d’educació infantil amb capacitat per a
75 llocs escolars i de 6 unitats del nivell
d’educació primària amb capacitat per 150
llocs escolars, amb efectes a partir de la
fi del curs escolar 1997-98.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 70 llocs escolars,
amb efectes a partir de l’inici del curs escolar 1998-99.
Composició del centre:
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: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
Batxillerat:
2 unitats de la modalitat d’humanitats i
ciències socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars i 2 unitats de la modalitat de ciències de la natura i de la salut amb capacitat
per a 70 llocs escolars.
(00.083.069)

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Assís, de Premià de Mar.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Assís, de Premià de
Mar, en petició de canvi de titularitat, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
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8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat Badalonès, de Badalona, per impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn.

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2000, per la
qual s’atribueix una nova denominació específica a una secció d’educació secundària de Mont-roig del Camp.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Badalonès, de Badalona, en petició d’autorització perquè l’esmentat centre pugui impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn, es va
instruir l’expedient corresponent.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’una secció d’educació secundària de Mont-roig del
Camp, per atribuir-li una nova denominació específica, es va instruir l’expedient corresponent.

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Assís, de Premià de Mar, per canvi de titularitat, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades 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 Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.
Barcelona, 7 d’abril de 2000
P . D .(Resolució

de 10.5.1999, DOGC de

7.6.1999)
Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
ANNEX
Comarca del Maresme
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Premià de Mar.
Localitat: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08023244.
Denominació: Assís.
Adreça: c. de la Plaça, 35-41.
Titular: Assís, SA.
NIF: A08668485.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Assís, SL, amb núm. de NIF
B08668485, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil
3 unitats de parvulari amb capacitat per
a 75 llocs escolars.
Educació primària
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs
escolars.
Educació secundària obligatòria
2 unitats de primer cicle amb capacitat
per a 60 llocs escolars i 2 unitats de segon
cicle amb capacitat per a 60 llocs escolars.
(00.083.071)

Atès que el centre objecte d’aquesta Resolució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
Resolució de 6 de febrer de 1996, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 5 de juliol de 1996;
Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres
docents públics i d’autorització als centres docents privats dels ensenyaments
de batxillerat en règim nocturn;
Vista la proposta favorable d’1 de març
de 2000 de la delegada territorial de
Barcelona II (comarques),

Resolc:
—1 Autoritzar el centre docent privat
Badalonès, de Badalona, amb núm. de
codi 08000761, perquè pugui impartir els
ensenyaments de batxillerat en règim
nocturn en les modalitats d’humanitats i
ciències socials, ciències de la naturalesa i la salut, i tecnologia. Les unitats i llocs
escolars autoritzats són 2 i 70, respectivament, per a cadascuna de les modalitats indicades.
Aquests ensenyaments autoritzats adequaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).
—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució són a partir de l’inici
del curs 2000-2001.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 114 i
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener.
Barcelona, 10 d’abril de 2000
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.084.022)
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior,

Resolc:
Atribuir a la secció d’educació secundària de Mont-roig, amb número de codi
43008638, ubicada al c. de Vilanova
d’Escornalbou, 8, de Mont-roig del Camp
(Baix Camp), la nova denominació específica Antoni Ballester.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
, segons el que disposen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 10 d’abril de 2000
P. D.

(Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.089.044)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació infantil i
primària dels Omellons.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col-

Núm. 814

legi d’educació infantil i primària dels
Omellons, per atribuir una nova denominació específica al centre, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat que el centre compleix els requisits que exigeix l’article 6 de l’annex
del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària dels Omellons, amb número de codi
25003445, ubicat al c. dels Afores, s/n, els
Omellons (Garrigues), la nova denominació
específica Josep Güell.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats
dels centres docents privats de Barcelona
que consten a l’annex d’aquesta Resolució
en els termes que s’hi especifiquen.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 11 d’abril de 2000
P. D.

(Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Barcelona, 11 d’abril de 2000
P. D.

(Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

(00.089.045)

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036184.
Denominació: Bambi.
Adreça: c. Congrés, 71-77, baixos.
Titular: Miguel Soriano, Libia.
NIF: 18393162Q.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Bambi, de Barcelona,
amb efectes a partir de la fi del curs 1998-99.

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats de
diversos centres docents privats de Barcelona.
Per tal de resoldre les sol·licituds presentades a les corresponents delegacions territorials del Departament d’Ensenyament
pels titulars de diversos centres docents
privats, en petició d’autorització de cessament d’activitats, es van instruir els expedients corresponents.
Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08012350.
Denominació: Camí.
Adreça: c. Ramon Albó, 59-69.
Titular: Col. Camí, SL.
NIF: B08692121.
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S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Camí, de Barcelona,
amb efectes a partir de la fi del curs 199899.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08013512.
Denominació: C.E.M.S. Fivaller.
Adreça: av. Gran Via de les Corts Catalanes, 580 i 583.
Titular: Lillo Cerver, Alicia.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat C.E.M.S. Fivaller, de
Barcelona, amb efectes a partir de la fi del
curs 1998-99.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08053777.
Denominació: Dentetes.
Adreça: c. Argullós, 2.
Titular: APA de la llar d’infants Dentetes.
NIF: G59390922.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Dentetes, de Barcelona, amb efectes a partir de la fi del curs
1998-99.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08013861.
Denominació: Escola Mediterrània.
Adreça: c. Coll i Vehí, 47-49.
Titular: Coop. Ceneswel, SCCL.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola Mediterrània, de
Barcelona, amb efectes a partir de la fi del
curs 1998-99.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08041908.
Denominació: Estel Daurat.
Adreça: c. Villar, 16.
Titular: Parvulari Estel, SL.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Estel Daurat, de
Barcelona, amb efectes a partir de la fi del
curs 1997-98.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08040928.
Denominació: Jack.
Adreça: passeig Font d’en Fargas, 22.
Titular: Puig Sampere, Maria Isabel, i Puig
Herrera, Cristina.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Jack, de Barcelona,
amb efectes a partir del dia 22 de desembre de 1999.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08048241.
Denominació: La Caseta.
Adreça: c. Alloza, 25.
Titular: Assoc. Educativa La Caseta.
NIF: G61047577.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat La Caseta, de Bar-
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celona, amb efectes a partir del dia 9 de
novembre de 1999.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08052177.
Denominació: Berta Peps.
Adreça: c. Escoles Pies, 136.
Titular: M. Berta Jiménez Olarte.
NIF: 37434598M.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Berta Peps, de Barcelona, amb efectes a partir de la fi del curs
1999-00.
(00.089.106)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat Mare
de Déu de l’Esperança, de Badalona, per
impartir els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mare de Déu de l’Esperança, de Badalona, en petició d’autorització perquè l’esmentat centre pugui impartir els ensenyaments de batxillerat en règim
nocturn, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que el centre objecte d’aquesta Resolució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
Resolució de 3 de març de 1997, publicada
al DOGC de 12.3.1997;
Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres docents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn;
Vista la proposta favorable de 23 de febrer de 2000 de la delegada territorial de
Barcelona I (ciutat),
Resolc:
—1 Autoritzar el centre docent privat Mare
de Déu de l’Esperança, de Badalona, amb
núm. de codi 08000921, perquè pugui impartir els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn en les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la naturalesa i la salut i tecnologia. Les unitats i llocs
escolars autoritzats són 2 i 70 respectivament per a cadascuna de les modalitats
autoritzades.
Aquests ensenyaments autoritzats adequaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).
—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució són a partir de l’inici
del curs 2000-01.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 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 Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 11 d’abril de 2000
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.089.043)

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant
l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 11 d’abril de 2000

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual es modifica el concert educatiu del
centre docent privat Sagrados Corazones, de Centelles.
Per tal de resoldre la sol·licitud de supressió d’unitats concertades presentada pel
centre docent privat Sagrados Corazones,
de Centelles, s’instruí el corresponent expedient.
Estudiades les circumstàncies que concorren en aquest centre, ateses les dades
de la zona escolar a què pertany i la disminució de la demanda de llocs escolars,
i escoltades les entitats socials representatives dins el sector, d’acord amb el que
preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació, el
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa aplicable;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Modificar el concert educatiu que, per
al nivell d’educació primària, té subscrit el
titular del centre docent privat que es detalla a l’annex d’aquesta Resolució, en el
sentit de disminuir-ne les unitats concertades d’acord amb el calendari que s’hi especifica.
—2 La corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament actualitzarà l’esmentat concert educatiu a l’inici del
curs acadèmic que es determina a l’annex.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
Delegació territorial: Barcelona II
(comarques)
Codi: 08016203.
Denominació: Sagrados Corazones.
Municipi: Centelles.
Comarca: Osona.
Calendari de reducció d’unitats concertades:
A la fi del curs acadèmic 1999/2000: 1
unitat.
A la fi del curs acadèmic 2000/2001: 1
unitat.
A la fi del curs acadèmic 2001/2002: 1
unitat.
(00.089.107)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2000, per la
qual es modifiquen els concerts educatius
que tenen subscrits determinats centres
docents privats.
Per tal de resoldre les sol·licituds de supressió d’unitats concertades presentades
per determinats centres docents privats,
s’instruïren els corresponents expedients.
Estudiades les circumstàncies que concorren en aquests centres, ateses les dades de les respectives zones escolars a què
pertanyen i la disminució de la demanda de
llocs escolars, i escoltades les entitats socials representatives dins el sector, d’acord
amb el que preveuen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de normativa aplicable,
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Modificar els concerts educatius que,
per al nivell d’educació primària, tenen subscrits els titulars dels centres docents privats
que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució; en el sentit de disminuir-ne les unitats
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concertades d’acord amb els calendaris que
per a cadascun s’hi especifiquen.

A la fi del curs acadèmic 2001-02: 1
unitat.

—2 Les corresponents delegacions territorials del Departament d’Ensenyament actualitzaran els esmentats concerts educatius a l’inici dels cursos acadèmics que es
determinin a l’annex.

(00.089.108)

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 11 d’abril de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
Delegació territorial: Barcelona II
(comarques)
Comarca del Berguedà
Codi: 08014656.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Berga.
Calendari de reducció d’unitats concertades:
A la fi del curs acadèmic 1999-00: 1
unitat.
A la fi del curs acadèmic 2000-01: 1
unitat.
A la fi del curs acadèmic 2001-02: 1
unitat.
Comarca del Vallès Occidental
Codi: 08021740.
Denominació: La Salle Montcada.
Municipi: Montcada i Reixac.
Calendari de reducció d’unitats concertades:
A la fi del curs acadèmic 1999-00: 1
unitat.
A la fi del curs acadèmic 2000-01: 1
unitat.

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament 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: 14/00.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material pels cicles formatius amb
destinació al centres docents públics de
Catalunya, segons l’annex del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació de l’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons l’article 72
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 432.954.290 ptes., IVA inclòs, equivalent a 2.602.107,69 euros.
—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus
de licitació dels materials als quals es concorri. D’acord amb l’article 36.2 de la Llei
de contractes de les administracions públiques, les empreses queden dispensades de
constituir garantia provisional si el total del
pressupost tipus de licitació dels materials
als quals concorrin, és inferior, IVA exclòs,
a 35.660.846 ptes.
Definitiva: del 4% de l’import de licitació
dels materials adjudicats.

d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax o un telegrama durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos,
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 8 de juny de 2000.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: es presentarà mostra dels materials als quals es liciti
i que s’indiquin a l’annex del plec de clàusules administratives particulars, d’acord
amb les instruccions que donarà la Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 10 d’abril de 2000.
Barcelona, 17 d’abril de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.105.028)

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Inversions, Secció de Contractació d’Equipaments i Serveis.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 37583759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: 22 de maig de 2000.
g) Internet: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 1 de juny de
2000. Es fa constar que si l’últim dia del termini és festiu, la presentació de proposicions 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
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