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RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mirasan, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat Mirasan, de
Lleida, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació infantil, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mirasan, de Lleida, per ampliació d’unitats
d’educació infantil, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Lleida, 12 d’abril 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: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25005697.
Denominació: Mirasan.
Adreça: c. Alcalde Recasens, 49.
Titular: Cooperativa Col·legi Mirasan de
Lleida, SCCL.
NIF: F25033457.

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

Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars i 6
unitats de parvulari amb capacitat per a 144
llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat 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’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(00.091.035)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Fert, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Fert, de Barcelona,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Fert, de Barcelona, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 2 de maig 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: 08058234.
Denominació: Fert.
Adreça: c. Pomaret, 23.
Titular: Virolai E. M., SA.
NIF: A08236390.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Familiar Catalana, amb
NIF G58494907.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Batxillerat: 6 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i de la salut amb capa-
citat per a 210 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars.

(00.116.036)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Petit Llor, de Santa Coloma de
Cervelló.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Petit Llor, de Santa
Coloma de Cervelló, en petició d’autoritza-

ció d’obertura, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Petit Llor, de Santa Coloma de Cervelló,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 2 de maig de 2000

p. d. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Localitat: Santa Coloma de Cervelló.
Núm. de codi: 08059020.
Denominació: Petit Llor.
Adreça: c. Sant Roc, 22.
Titular: Fundació Llor.
NIF: G60798675.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Petit Llor, de Santa Coloma de
Cervelló, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2000-01.
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Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 61 llocs escolars.

(00.116.034)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona.

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

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona, per canvi de
denominació, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 2 de maig 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: 08011394.
Denominació: San Juan Bosco.
Adreça: passeig Vall d’Hebron, 258.
Titular: Ramon Bosch i Costa.
NIF: 40268465L.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Sant Joan Bosco.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08050910.
Denominació: Xics.
Adreça: c. Numància, 101-105.
Titular: Maria Canela Masoliver.
NIF: 46204578Q.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Mafalda I.

(00.116.031)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, per la
qual es deixa inactiu un col·legi d’educació
infantil i primària de Foixà.

L’evolució contínua de la col·lectivitat es-
colar obliga a modificacions de la xarxa de
centres docents per tal d’adequar-la a les
necessitats resultants d’una planificació
idònia.

D’acord amb aquestes modificacions, la
Delegació Territorial d’Ensenyament de
Girona va tramitar un expedient sobre col·le-
gis d’educació infantil i primària, expedient
que ha rebut informe favorable de la Inspec-
ció d’Ensenyament tenint en compte la ple-
na justificació de la proposta.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

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

Resolc:

Deixar inactiu el col·legi d’educació infan-
til i primària de Foixà, amb número de codi
17004815, ubicat al Barri de la Vila, s/n, de
Foixà (Baix Empordà), amb efectes acadè-
mics i administratius des de la fi del curs
escolar 1999-00.

Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran al col·legi
d’educació infantil i primària Francesc Cam-
bó i Batlle, amb número de codi 17004050,
de Verges.

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

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

tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de maig de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.123.069)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, per la
qual es deixa inactiu un col·legi d’educació
infantil i primària de Parlavà.

L’evolució contínua de la col·lectivitat es-
colar obliga a modificacions de la xarxa de
centres docents per tal d’adequar-la a les
necessitats resultants d’una planificació
idònia.

D’acord amb aquestes modificacions, la
Delegació Territorial d’Ensenyament de
Girona va tramitar un expedient sobre col·le-
gis d’educació infantil i primària, expedient
que ha rebut informe favorable de la Inspec-
ció d’Ensenyament tenint en compte la ple-
na justificació de la proposta.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

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

Resolc:

Deixar inactiu el col·legi d’educació infan-
til i primària Montori, amb número de codi
17002661, ubicat al c. de les Escoles, s/n,
de Parlavà (Baix Empordà), amb efectes
acadèmics i administratius des de la fi del
curs escolar 1999-00.

Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran al col·legi
d’educació infantil i primària Francesc Cam-
bó i Batlle, amb número de codi 17004050,
de Verges.

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

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

Barcelona, 8 de maig de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.123.070)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2000, per
la qual es dóna publicitat del resultat del sor-
teig públic realitzat per tal de determinar la
combinació de lletres a partir de la qual
s’efectuaran les ordenacions alfabètiques en
el procés de preinscripció i matriculació
d’alumnes en determinats ensenyaments
per al curs escolar 2000-2001.

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

D’acord amb el resultat del sorteig públic
dut a terme el dia 15 de maig de 2000, a la
seu central del Departament d’Ensenya-
ment, per dirimir les situacions d’empat del
procés de preinscripció i matriculació dels
ensenyaments de primer cicle de l’educa-
ció infantil,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar la combi-
nació de lletres a partir de la qual s’efectu-
aran les ordenacions alfabètiques en les
situacions d’empat en el procés de preins-
cripció i matriculació d’alumnes dels ense-
nyaments de primer cicle de l’educació in-
fantil, per al curs escolar 2000-2001, que
és la següent: Q X.

Barcelona, 16 de maig de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.136.125)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
d’1 de març de 2000, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura de
diversos centres privats de Barcelona (DOGC
núm. 3100, pàg. 2988, de 16.3.2000).

Havent observat una errada en el text ca-
talà i castellà de l’esmentada Resolució,
tramès al DOGC i publicat al núm. 3100,
pàg. 2988, de 16.3.2000, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 2989, a la segona columna,
a la composició del centre Escola Pia de
Sarrià-Calassanç de Barcelona, on diu:

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

consum amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.”,
ha de dir:

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

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

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

Barcelona, 8 de maig de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.123.067)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolu-
ció de 22 de març de 2000, per la qual
s’autoritza el cessament d’activitats i es
declara extingit el concert educatiu del
cent re  docent  p r i va t  C lemfor,  de
Cerdanyola del Vallès (DOGC núm. 3113,
pàg. 3903, de 4.4.2000).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramesa al DOGC i
publicada al número 3113, pàg. 3903, de
4.4.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A l’annex, pàgina 3903, on diu:
“Calendari de reducció d’unitats concer-

tades.
A la fi del curs acadèmic:
1998/1999 cessaran 2 unitats.
1999/2000 cessaran 4 unitats.
I quedarà totalment extingit el concert

educatiu del centre”,

ha de dir:
“Calendari de reducció d’unitats concer-

tades.
A la fi del curs acadèmic:
1999/2000 cessaran 2 unitats.
2000/2001 cessaran 4 unitats.
I quedarà totalment extingit el concert

educatiu del centre”.

Barcelona, 5 de maig de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.116.039)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 27 de març de 2000, de convocatòria
de proves per a la provisió de places de fun-
cionaris docents i per a l’adquisició de no-
ves especialitats (DOGC núm. 3110, pàg.
3709, de 30.3.2000).

Havent observat errades al text original
català i castellà de l’esmentada Resolució,
tramès al DOGC i publicat al núm. 3110,
pàg. 3709, de 30.3.2000, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 3720, base 10.4, al primer pa-
ràgraf, on diu:

“Els aspirants seleccionats del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari i del cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes

que es nomenin funcionaris en pràcti-
ques...”,
ha de dir:

“Els aspirants seleccionats del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, del cos
de professors tècnics de formació professi-
onal i del cos de professors d’escoles ofici-
als d’idiomes que es nomenin funcionaris en
pràctiques...”.

A la pàgina 3722, base 19.5, al tercer pa-
ràgraf, on diu:

“..., els aspirants del cos de professors
d’ensenyament secundari que adquireixin
una nova especialitat a través de la partici-
pació en el procediment que es defineix en
aquest títol tindran preferència, per una
única vegada, per ser adscrits a places de
la nova especialitat adquirida en el centre
on tinguin la seva destinació definitiva, en
ocasió de vacant”,
ha de dir:

“..., els aspirants del cos de professors
d’ensenyament secundari i del cos de pro-
fessors tècnics de formació professional que
adquireixin una nova especialitat a través de
la participació en el procediment que es
defineix en aquest títol tindran preferència,
per una única vegada, per ser adscrits a
places de la nova especialitat adquirida en
el centre on tinguin la seva destinació defi-
nitiva, en ocasió de vacant”.

Barcelona, 3 de maig de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.118.022)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, per la
qual es fa pública l’adjudicació definitiva
d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
94.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques,
mitjançant aquesta Resolució es fa pública
la resolució del Departament d’Ensenyament
d’adjudicació de l’expedient de contracta-
ció que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya.
Servei de Contractació i Inversions.

Núm. expedient: 219/99.

Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Contractació i Inversions.

Objecte del contracte: obres de complement
del porxo a l’institut d’ensenyament secun-
dari Roses II, de Roses (Alt Empordà).

Tipus de contracte: obres.

Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’Anunci de licitació: DOGC núm. 3098, de
14.3.2000.

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Forma: concurs.

Pressupost base de licitació: 8.904.819
ptes., equivalent a 53.519,04 euros, IVA
inclòs.
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Núm. 820

Data d’adjudicació: 18 d’abril de 2000.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Contractista: Capdeferro Constructor, SA.

Import d’adjudicació: 8.875.000 ptes., equi-
valent a 53.339,82 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 8 de maig de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.123.120)

DECRET 174/2000, de 15 de maig, pel qual
se suprimeix un institut d’educació secun-
daria a Terrassa.

L’estudi del mapa escolar, pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments, aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
El cessament en les activitats acadèmi-

ques i administratives de l’institut d’edu-
cació secundària Vallparadís, amb núme-
ro de codi 08047704, ubicat a l’av. de
Santa Eulàlia, 4, de Terrassa (Vallès Occi-
dental), amb efectes des de la fi del curs
escolar 1999-2000.

Disposició final

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà les mesures corresponents per al com-
pliment del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 15 de maig de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.118.076)

DECRET 175/2000, de 15 de maig, pel qual
es creen diversos instituts d’educació se-
cundària.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament acon-
sella la revisió de l’oferta de places públi-
ques existents en determinades localitats
per tal de garantir la possibilitat d’opcions
educatives i alhora una millor utilització dels
recursos de caràcter públic.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Crear els instituts d’educació secundaria

que es detallen a l’annex d’aquest Decret,
el funcionament dels quals s’adequarà al
que estableix el Decret 199/1996, de 12 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació secundària i formació pro-
fessional de grau superior, i a la resta de
normativa legal o reglamentària aplicable.

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i el desenvolupament del
que disposa aquest Decret.

Barcelona, 15 de maig de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.
Institut d’educació secundària, amb nú-

mero de codi 08059329, ubicat al c. de
Jacint Verdaguer/av. de Santa Coloma de
Gramenet, de Santa Coloma de Gramenet,
per fusió de l’IES La Salzareda, amb núme-
ro de codi 08041386, i de l’IES Can Peixa-
uet, amb número de codi 08053066, de
Santa Coloma de Gramenet.

Comarca: Vallès Oriental.
Institut d’educació secundària, amb nú-

mero de codi 08054401, ubicat al c. de
Penyafort, s/n, de Cardedeu, per desdobla-
ment de l’IES Arquitecte Manuel Raspall,
amb número de codi 08036391, de Car-
dedeu.

Delegació Territorial
del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.
Institut d’educació secundària, amb nú-

mero de codi 08054873, ubicat a l’av. de
Ragull, s/n, de Sant Cugat del Vallès, per
desdoblament de l’IES Angeleta Ferrer i
Sensat, amb número de codi 08046670, de
Sant Cugat del Vallès.

(00.126.099)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, d’au-
torització d’obertura de l’escola de dansa
de titularitat privada Bots, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de l’escola de dansa de titularitat privada
Bots, de Sabadell, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-

gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu; el Decret
179/1993, de 27 de juliol, pel qual es re-
gulen les escoles de música i de dansa, i
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’escola de
dansa Bots, de Sabadell, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució es consideren des de
l’inici del curs 1999-00.

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

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

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

Sabadell, 8 de maig de 2000

p. d. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08059366.
Denominació: Bots.
Adreça: c. Vilarrubias, 54-58.
Titular: M. G. Bots, SL.
NIF: B60925583.

Autorització d’obertura de l’escola de
dansa Bots amb una capacitat simultània
per a 30 llocs escolars.

(00.123.066)
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RESOLUCIÓ  de 2 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Segona Llar, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Segona Llar, de
Terrassa, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Segona Llar, de Terrassa, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

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

Sabadell, 2 de maig de 2000

p. d. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08058714.
Denominació: Segona Llar.
Adreça: c. Martín Diez, 32.
Titular: Sheila Castells Santana.
NIF: 45460492 A.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Segona Llar, de Terrassa, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 5 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 74 llocs escolars.

(00.116.035)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2000, de
delegació de competències del secretari
general del Departament d’Ensenyament en
la directora general de Recursos Humans.

Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 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;

Amb l’autorització de la consellera d’En-
senyament per Resolució de 9 de maig de
2000,

Resolc:

—1 Delegar en la directora general de Re-
cursos Humans l’exercici de les competèn-
cies relatives al nomenament i cessament
del personal interí d’administració i serveis.

—2 Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura les paraules per dele-

gació, abreujades p. d., seguides del rang
i de la data d’aquesta Resolució i la del
DOGC on sigui publicada.

—3 La delegació de competències esta-
blerta en aquesta Resolució podrà ser re-
vocada en qualsevol moment.

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 de maig de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.131.018)

EDICTE de 19 de maig de 2000, pel qual
es notifica al senyor Pere Balañá i Abadia
l’obertura del tràmit de vista de l’expedient
disciplinari que li ha estat incoat.

Atès que, en la instrucció de l’expedi-
ent disciplinari, incoat per Resolució de 21
de desembre del 1999 del secretari gene-
ral del Departament d’Ensenyament al
funcionari docent Sr. Pere Balañá i Aba-
dia, no ha estat possible practicar la no-
tificació del tràmit de vista de l’expedient
en el darrer domicili conegut de l’interes-
sat, Rambla Catalana, 38-40, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, i de conformitat amb
el que es disposa a 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, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner, es notifica que resta obert el tràmit
de vista de l’expedient i que tota la docu-
mentació és a disposició de l’interessat,
que podrà consultar-la a la seu de la Ins-
pecció d’Ensenyament de la Delegació
Territorial de Barcelona I (ciutat), av. Pa-
ral·lel, 71, 7a planta, per un termini de deu
dies i demanar-ne una còpia si és del seu
interès. També podrà al·legar, durant el
mateix termini, tot el que estimi conveni-
ent per a la seva defensa i aportar els
documents que consideri d’interès.

Barcelona, 19 maig de 2000

Gonçal Zaragoza i Ruvira
Inspector d’Ensenyament
Instructor de l’expedient

(00.139.089)


