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—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat L’Esquitx, de Calldetenes,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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
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de Catalunya, de conformitat amb el que
preveuen 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, 13 d’abril de 2000
p. d. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
ANNEX
Comarca d’Osona
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Calldetenes.
Localitat: Calldetenes.
Núm. de codi: 08055166.
Denominació: L’Esquitx.
Adreça: c. Girona, s/n.
Titular: Associació Pares de l’Escola Bressol L’Esquitx.
NIF: G59813121.
Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat L’Esquitx, de Calldetenes,
amb efectes a partir de la fi del curs 1998-99.
(00.094.104)
RESOLUCIÓ de 20 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,

cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 20 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)

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 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 primer cicle del nivell 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
del nivell 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 pro416

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.
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 1999-2000.
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 1999-2000.
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 1998-1999.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà
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Família d’hoteleria i turisme:
Cicle formatiu de cuina amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas cap 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 cap grup no superarà els 30
llocs escolars.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004912.
Denominació: Montserrat.
Adreça: av. Vallvidrera, 68.
Titular: Missioneres Sagrada Família de
Natzaret.
NIF: Q08001675J.
S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de primer cicle del nivell d’educació infantil, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000,
amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de primer cicle 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 del nivell 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 Cen-

tro de Estudios Prat, SL, amb el NIF
B08314700, amb efectes a partir del primer
dia del mes següent al de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
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 1999-2000.
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 1999-2000.
S’autoritza la supressió dels ensenyaments de formació professional de primer i
segon grau, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-2000.
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 cessarà
a la fi del curs 1999-2000).
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 del nivell d’educació infantil amb capacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
417

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).
(00.101.058)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Vida Montserrat, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel
promotor del centre dµcent privat Vida
Montserrat, de Barcelona, en petició d’autorització d’obertura, 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
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Decret 299/1997, de 25
de novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives especials, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Vida Montserrat, de Barcelona, 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 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.
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Barcelona, 25 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)

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059226.
Denominació: Vida Montserrat.
Adreça: c. Siracusa, 53.
Titular: Associació Catalana d’Integració i
Desenvolupament Humà (ACIDH).
NIF: G60531100.
S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Vida Montserrat, de Barcelona, amb
efectes a partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a centre d’educació especial amb 5 unitats d’educació especial
amb capacitat per a 40 llocs escolars.
(00.103.024)
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2000, per la
qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador per al
curs escolar 2000-01.
Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de
maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) es
regula el servei escolar de menjador als
centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament.
L’article 14 de l’esmentat Decret estableix
que el Departament d’Ensenyament determinarà el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador.
Excepcionalment, la delegació territorial
corresponent podrà autoritzar l’augment del
preu màxim del servei quan es tracti de centres d’educació especial, en funció de les
necessitats específiques del seu alumnat.
Per tot això, i a proposta de la Direcció
General de Promoció Educativa,

Resolc:
—1 Fixar el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador per al curs escolar 2000-01 en la quantitat de 690 ptes.
alumne/dia, IVA inclòs.
El preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador comprèn, a més a més
de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anterior i
posterior des que acaben les classes del
matí fins que comencen les de la tarda.
—2 Quan es tracti de centres d’educació
especial, el preu màxim d’aquesta prestació podrà ser augmentat excepcionalment
mitjançant autorització prèvia de la delegació territorial corresponent, en funció del

nombre de monitors necessaris d’atenció
directa al seu alumnat.
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, 2 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.116.166)

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: 17/00.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material pel cicle formatiu d’informàtica amb destinació als centres docents
públics.
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: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 15.000.000 de ptes., IVA inclòs, equivalent a 90.151,82 euros.
—5 Garanties
Provisional: se’n dispensa la seva constitució d’acord amb l’article 36.2 de la Llei
de contractacions de les administracions
públiques.
Definitiva: del 4% de l’import de licitació.
—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.
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c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext. 3758-37593760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Internet: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC. 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 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: 5 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
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 dels ítems de maquinari, d’acord
amb les instruccions que donarà la Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.
Barcelona, 20 d’abril de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.110.071)

ORDRE de 10 de maig de 2000, per la qual
es regula el procediment per completar els
ensenyaments de formació professional de
segon grau.
En el curs 1999-00 s’imparteix, per última vegada, el darrer curs de formació professional de segon grau (el tercer curs en el
règim d’ensenyaments especialitzats o el
segon curs en el règim general). Per tant, a
la fi del curs 1999-00 acaben tant els ensenyaments escolaritzats com el règim lliure.
D’acord amb el Decret 209/1994, de 26
de juliol, de modificació de l’aplicació del ca-
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lendari d’aplicació i de l’adequació dels
concerts a la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya, cal convocar les proves d’avaluació, i a la vegada, regular el
procediment i establir el procés que, a causa de l’extinció dels ensenyaments de formació professional de segon grau, permeti
completar-los.
Per tant, a proposta de la Direcció General d’Ordenació Educativa,

Ordeno:
Capítol I.

Disposicions comunes

Article 1. Finalitat
Aquesta Ordre regula el procediment per
poder completar els ensenyaments de formació professional de segon grau, a causa
de la seva extinció a la fi del curs acadèmic
1999-00, moment en el qual quedaran totalment extingits els ensenyaments de formació professional de segon grau a Catalunya.
Article 2. Àmbit temporal
Els ensenyaments de formació professional de segon grau podran completar-se
durant els cursos acadèmics 2000-01 i
2001-02, amb la possibilitat de matricularse a les activitats de recuperació de matèries i la corresponent avaluació i qualificació. Les activitats de recuperació per al curs
2001-02 s’organitzaran en funció del nombre d’alumnes.
Article 3. Ensenyaments que comprèn
Els ensenyaments de formació professional de segon grau susceptibles de ser
completats són les especialitats de formació professional de segon grau, tant les autoritzades pel règim general com pel règim
d’ensenyaments especialitzats que s’han
impartit a Catalunya.
No hi queda comprès el curs d’ensenyaments complementaris per a l’accés de primer a segon grau.
Article 4. Incompatibilitat
Els alumnes només podran matricular-se,
per a la mateixa especialitat i en el mateix
curs acadèmic, en una de les següents
possibilitats, que són excloents entre si:
Primera, oberta a tots els alumnes: la de
concórrer a les proves d’avaluació per completar els ensenyaments de formació professional de segon grau, que es realitzaran
en els instituts d’ensenyament secundari
(IES), que es determinin.
Segona, adreçada als alumnes escolaritzats en el curs acadèmic 1999-00 a la formació professional de segon grau (FP-2) que
hagin superat alguna matèria: la d’assistir a
activitats de recuperació i d’avaluació de
matèries.

Capítol II. Proves d’avaluació per completar els ensenyaments de formació professional de segon grau
Article 5. Centres
Podran realitzar les proves d’avaluació per
completar els ensenyaments de formació

professional de segon grau els instituts d’ensenyament secundari (IES) que determinin,
dins del seu àmbit, els/les delegats/des territorials del Departament d’Ensenyament.
Si qualsevol dels IES designats rep petició de matrícula d’alguna especialitat que
no s’hagi impartit en cap centre públic de
Catalunya que tingui com a titular el Departament d’Ensenyament, trametrà la petició
a la corresponent delegació territorial, la qual
designarà el centre públic que farà les proves de l’especialitat de què es tracti.
Article 6. Ensenyaments que comprèn
Les proves d’avaluació per completar els
ensenyaments de formació professional de
segon grau comprenen les especialitats de
formació professional de segon grau, tant les
autoritzades pel règim general com pel règim d’ensenyaments especialitzats que s’hagin estat impartint a Catalunya.
Article 7. Alumnes
Podran matricular-se a les proves d’avaluació per completar els ensenyaments de
formació professional de segon grau els
alumnes que hagin estat escolaritzats o que
hagin estat matriculats en règim lliure de la
mateixa especialitat i que hagin superat,
almenys, una matèria de l’especialitat corresponent.
Article 8. Matrícula
La matrícula a les proves d’avaluació serà
del dia 2 al 15 de maig de 2001 i de 2002.
Article 9. Convocatòries
Hi haurà dues convocatòries anuals de les
proves d’avaluació; la convocatòria de juny
es realitzarà entre el 15 de juny i el 5 de juliol
i la de setembre entre l’1 i el 20 de setembre de 2001 i de 2002.

Capítol III. Activitats de recuperació i
d’avaluació de matèries de formació professional de segon grau
Article 10. Centres
10.1 Podran realitzar les activitats de
recuperació i d’avaluació de matèries de
formació professional de segon grau els
instituts d’ensenyament secundari (IES) que
determinin, dins del seu àmbit, els/les delegats/des territorials del Departament
d’Ensenyament, els centres públics la titularitat dels quals no correspon al Departament d’Ensenyament i els centres privats,
sempre que aquests centres, en el curs
1999-00, hagin estat autoritzats a impartir
el tercer curs en el règim d’ensenyaments
especialitzats o el segon curs en el règim
general.
10.2 Pel que fa als IES organitzaran les
activitats de recuperació i d’avaluació de
matèries preferentment en horari nocturn si
l’organització del centre ho permet.
Article 11. Ensenyaments que comprèn
Les activitats de recuperació i d’avaluació de matèries podran realitzar-se únicament per a l’especialitat o especialitats que
cada centre tingués autoritzades en el curs
1999-00 i d’acord amb el que es disposa a
l’article anterior.
419

Article 12. Alumnes
Podran assistir a les activitats de recuperació i d’avaluació de matèries, els alumnes
matriculats en la mateixa especialitat, sempre que en el curs 1999-00 hagin superat
en el seu centre, almenys, una matèria de
l’especialitat corresponent.
Article 13. Matriculació dels alumnes
Tots els alumnes que vulguin seguir les
activitats de recuperació en el curs 200001 i 2001-02 formalitzaran, respectivament,
la matrícula de l’1 al 20 de setembre de
2000 i 2001. Els centres privats i els centres públics que no tinguin com a titular el
Departament d’Ensenyament, trametran les
matrícules als instituts als quals estan adscrits.
Article 14. Àmbit temporal
Les activitats de recuperació de matèries
i l’avaluació i qualificació de l’alumnat es podran realitzar dins del període comprès entre el dia 15 de setembre de 2000 i el dia 20
de setembre de 2002. Els centres privats i
els centres públics que no tinguin com a titular el Departament d’Ensenyament, trametran les actes de les qualificacions finals als
instituts als quals estan adscrits per tal que
emetin les corresponents certificacions o
proposta de títols, si s’escau.

Disposició addicional
Les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament faran pública en el
seu tauler d’anuncis la relació dels instituts
d’ensenyament secundari (IES) que s’hagin designat per realitzar les proves d’avaluació detallades als articles 5 a 9 d’aquesta Ordre.

Disposicions finals
—1 Es faculta les direccions generals d’Ordenació Educativa i de Centres Docents, en
el respectiu àmbit competencial, i els/les delegats/des territorials del Departament d’Ensenyament, en el seu àmbit d’actuació, per
desenvolupar aquesta Ordre.
—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 10 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.130.041)

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Alegre, de l’Hospitalet de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Alegre, de l’Hospitalet
de Llobregat, en petició d’ampliació d’unitats del nivell d’educació infantil, de reducció d’unitats del nivell d’educació primària i

Full de disposicions i actes administratius

d’ampliació d’unitats 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,

unitats de primer cicle i 2 unitats de segon
cicle, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil:
3 unitats de primer cicle, amb capacitat
per a 41 llocs escolars i 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:
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.
(00.097.078)

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Alegre, de l’Hospitalet de Llobregat, per ampliació d’unitats del nivell d’educació infantil, reducció d’unitats del nivell d’educació
primària i ampliació d’unitats 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
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, 20 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 Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018340.
Denominació: Alegre.
Adreça: Andorra, 23.
Titular: Institución Escolar Alegre, SL.
NIF: B58101569.
S’autoritza l’ampliació de 3 unitats del primer cicle del nivell d’educació infantil, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.
S’autoritza la reducció de 6 unitats del nivell d’educació primària, amb efectes a partir
de la fi del curs 1998-1999.
S’autoritza l’ampliació de 4 unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria, 2

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat Xaloc, de
l ’ H o s p i t a l e t d e L l o b re g a t , e n p e t i c i ó
d’obertura dels cicles formatius de grau
mitjà i superior, 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 privats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional
en l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat, per
obertura dels cicles formatius de grau mitjà
i superior, 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.
420

Barcelona, 25 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 del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018561.
Denominació: Xaloc.
Adreça: Gran Via Zona Nord, s/n.
Titular: Centro Cultural y Deportivo Xaloc, SA.
NIF: A08147555.
S’autoritza l’obertura dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació primària:
24 unitats amb capacitat per a 600 llocs
escolars.
Educació secundària obligatòria:
12 unitats de primer cicle amb capacitat per
a 360 llocs escolars i 12 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat:
4 unitats de la modalitat de ciències de la
naturalesa i la salut amb capacitat per a 140
llocs escolars, 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Família fabricació mecànica
Cicle formatiu de mecanització, amb 2
grups, amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família manteniment i serveis producció
Cicle formatiu d’instal·lacions i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies, amb 2 grups, amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família comerç i màrqueting
Cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting, amb 1 grup, amb capacitat per a
30 llocs escolars.
Família electricitat i electrònica
Cicle formatiu de sistemes de regulació i
control automàtics, amb 2 grups, amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família informàtica
Cicle formatiu d’administració i sistemes
informàtics, amb 2 grups, amb capacitat per
a 60 llocs escolars.
Família fabricació mecànica
Cicle formatiu de producció per mecanització, amb 2 grups, amb capacitat per a 60
llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(00.103.017)
RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Nuestra Señora de la Asunción, de Badalona.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Nuestra Señora de la
Asunción, de Badalona, en petició de canvi
de denominació, 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
Nuestra Señora de la Asunción, de Badalona, per canvi de denominació, 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, 25 d’abril de 2000

centre docent privat Freta, de Calella, 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
la Resolució de 6 de febrer de 1996, publicada en el 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 de 10 de març
de 2000 de la delegada territorial de
Barcelona II (comarques),

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
la Resolució de 30 de juny de 1998, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 14 de juliol de 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 9 de març
de 2000 de la delegada territorial de
Barcelona II (comarques),

Resolc:
Resolc:
—1 Autoritzar el centre docent privat Freta, de Calella, amb núm. de codi 08035787,
perquè pugui impartir els ensenyaments de
batxillerat en règim nocturn en les modalitats de ciències de la natura i la salut, humanitats i ciències socials i tecnologia. Les
unitats i els llocs escolars autoritzats són 2
i 70, 4 i 140, i 2 i 70, respectivament, per a
cadascuna de les tres 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 seran a partir de l’inici
del curs 2000-2001.

—1 Autoritzar el centre docent privat Dolmen, de l’Hospitalet de Llobregat, amb núm.
de codi 08038673, perquè pugui impartir els
ensenyaments de batxillerat en règim nocturn en les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la natura i la salut
i tecnologia. Les unitats i llocs escolars autoritzats són 2 i 70, respectivament, per a
cadascuna de les tres 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 seran a partir de l’inici
del curs 2000-2001.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

p. d. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

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

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.

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 maig de 2000

Barcelona, 2 de maig de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.116.037)

(00.116.038)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat Dolmen, de l’Hospitalet de Llobregat, per impartir els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn.

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2000, per la
qual es fixa per al curs escolar 2000-2001
el preu de l’ajut individual de menjador escolar per als alumnes escolaritzats fora del
seu municipi de residència en centres docents privats concertats, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar.

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001108.
Denominació: Nuestra Señora de la Asunción.
Adreça: Sant Joan Evangelista, 22.
Titular: Filles de Jesús.
NIF: Q1800043J.
S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Mare de Déu de l’Assumpció.
(00.103.025)
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat Freta, de Calella, 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

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat Dolmen, de l’Hospitalet de
Llobregat, en petició d’autorització perquè
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Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de
maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), es
regula el servei escolar de menjador als

Full de disposicions i actes administratius

centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament;
La disposició addicional 3a de l’esmentat Decret estableix que l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu
municipi de residència, per inexistència en
aquest d’oferta pública del nivell educatiu
corresponent, i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament
d’Ensenyament (d’acord amb la planificació
feta al mapa escolar), rebrà els ajuts individuals de menjador que aquest estableixi, per
fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Promoció Educativa,

7.4.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 4134, al punt 10.3, Desenvolupament de la prova, on diu:
“En el primer bloc temporal es realitzaran, conjuntament els exercicis de la part A
i de la part B. Acabat aquest bloc hi haurà
un descans de quinze minuts.
En el segon bloc temporal es realitzaran
els exercicis de la part C.”,
ha de dir:
“En el primer bloc temporal es realitzaran, els exercicis de la part C.
Acabat aquest bloc hi haurà un descans
de trenta minuts.
En el segon bloc temporal es realitzaran,
conjuntament, els exercicis de la part A i de
la part B.”
Barcelona, 12 de maig de 2000

Resolc:
Fixar per al curs escolar 2000-2001 el preu
de l’ajut individual de menjador escolar per als
alumnes que per manca d’oferta educativa
s’escolaritzen fora del seu municipi de residència en centres docents privats concertats,
d’acord amb la planificació feta al mapa escolar, en la quantitat de 400 ptes./dia.
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 en el 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, 2 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.116.168)
CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 7 d’abril de 2000, per la qual es convoca
la realització de la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior de
formació professional específica corresponent a l’any 2000 (DOGC núm. 3116, pàg.
4132, de 7.4.2000).
Havent observat errades al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC
i publicat al núm. 3116, pàg. 4132, de

Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.132.085)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, per la
qual s’atribueix una nova denominació específica a una secció d’educació secundària de Camprodon.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de la secció
d’educació secundària 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
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.
Per tot això,

1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de maig de 2000
p. d. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.123.065)
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza el centre docent privat Freta, de Mataró, 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 Freta, de
Mataró, 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
Resolució de 2 de juliol de 1997, publicada
al DOGC de 25.7.1997;
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 10 de març
de 2000 de la delegada territorial de
Barcelona II (comarques),

Resolc:

Resolc:
Atribuir a la secció d’educació secundària de Camprodon, amb número de codi
17006681, ubicada a ctra. de Molló, s/n, de
Camprodon (Ripollès), la nova denominació
específica Germans Vila-Riera.
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/
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—1 Autoritzar el centre docent privat Freta, de Mataró, amb núm. de codi 08034141,
perquè pugui impartir els ensenyaments de
batxillerat en règim nocturn en les modalitats de ciències de la natura i la salut, i
humanitats i ciències socials. 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 seran 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 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

Núm. 817

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 8 de maig de 2000
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.123.071)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
8 de març de 2000, de convocatòria de la
prova d’accés a cursos diferents del primer
de grau mitjà d’ensenyaments musicals per
al curs 2000-01 (DOGC núm. 3101, pàg.
3056, de 17.3.2000).
Havent observat una errada als textos originals català i castellà de l’esmentada Resolució, tramesos al DOGC i publicats al
núm. 3101, pàg. 3056, de 17.3 2000, se’n
detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 3056, en el punt núm. 6, primer
paràgraf, on diu:
“per a l’accés al cinquè curs inclourà també...”,
ha de dir:
“per a l’accés al sisè curs inclourà també...”.
Barcelona, 15 de maig de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.133.021)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2000, per
la qual es fa pública la llista provisional
d’admesos i exclosos en la convocatòria
per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari docent
no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’any 1999.
Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, atesa la proposta de la Comissió d’acció social del personal docent no
universitari (CASD) i de conformitat amb el que
disposa la base general 11 de la Resolució
de 21 de gener de 2000 (DOGC núm. 3079,
de 16.2.2000) de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social per
al personal funcionari docent no universitari
dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’any 1999.

Resolc:
—1 Fer pública la llista provisional de sol·licitants, amb indicació de les modalitats per
les quals hi participen i han estat admesos
i dels motius pels quals han estat provisionalment exclosos, amb el detall de les causes d’exclusió.
—2 Declarar exclosos provisionalment els
sol·licitants per a aquelles modalitats que
no en compleixin els requisits de la convocatòria, d’acord amb els motius d’exclusió que s’hi detallen. Els participants
exclosos provisionalment hauran d’esmenar el defecte que ha motivat la seva exclu-

sió. En el cas que els interessats no esmenin els defectes que han motivat l’exclusió
seran exclosos definitivament per a aquelles modalitats, matenint, si escau, la seva
participació en les modalitats per a les
quals hagin estat admesos.
Els participants cònjuges exclosos per
duplicitat de sol·licitud sobre el mateix fet
causant, podran esmenar el defecte presentant declaració jurada de la renúncia
de la sol·licitud corresponent d’un dels
cònjuges.
—3 Establir un període de 20 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució al “Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Ensenyament”, per a l’esmena dels
defectes formals produïts per la manca
d’aportació dels documents requerits,
com també per poder portar a terme les
reclamacions adients.
—4 Aquesta resolució i els llistats corresponents seran exposats en els taulers d’anuncis
dels serveis centrals, de les delegacions territorials i de les oficines territorials i gestores
del Departament d’Ensenyament, i als serveis
centrals i les delegacions territorials del Departament de Benestar Social. Es disposarà
d’aquesta informació a l’adreça electrònica del
Departament d’Ensenyament:
http://www.gencat.es/ense/fons.htm
Barcelona, 15 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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