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RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Cultural, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Cultural, de Badalona,
en petició d’autorització d’obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Cultural, de Badalona, per obertura dels en-
senyaments de formació professional de
grau mitjà, 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 ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.
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Barcelona, 8 de maig 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 (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08000918.
Denominació: Cultural.
Adreça: pl. Marquès de Barberà, 13.
Titular: Díaz Arnau, José.
NIF: 38667168M.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-01:
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 140 llocs escolars, als
locals del c. Lladó, 68.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars, 2 als locals
del c. Fluvià, 19, i 10 als locals de la pl.
Marquès de Barberà, 13.

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, als lo-
cals de la pl. Marquès de Barberà, 13.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb una
capacitat per a 30 llocs escolars, als locals
del c. Laietània, 28-38, amb entrada pel c.
Termes Romanes, 10.

Família comerç i màrqueting: cicle forma-
tiu de comerç amb 1 grup amb una capa-
citat per a 30 llocs escolars, als locals del
c. Laietània, 28-38, amb entrada també pel
c. Termes Romanes, 10.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i la salut amb capacitat
per a 70 llocs escolars, 4 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 140 llocs escolars, i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars; als locals
del c. Laietània, 28-38, amb entrada també
pel c. Termes Romanes, 10.

Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu d’ad-

ministració i finances amb 2 grups amb una
capacitat per a 60 llocs escolars, als locals
del c. Laietana, 28-38, amb entrada també
pel c. Termes Romanes, 10.

Família informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb una capacitat per a 60 llocs
escolars. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars, als locals del c. Laie-
tània, 28-38, amb entrada també pel c.
Termes Romanes, 10.

(00.123.064)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Educem, de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat Educem, de
Granollers, en petició de reducció d’uni-
tats del nivell d’educació primària, de su-
pressió dels ensenyaments de formació
profess ional  de pr imer i  segon grau,
d’obertura dels ensenyaments de forma-
ció professional de grau mitjà i de grau
superior, i d’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Educem, de Granollers, per reducció d’uni-
tats del nivell d’educació primària, supres-
sió dels ensenyaments de formació profes-
sional de primer i segon grau, obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i grau superior, i obertura dels
ensenyaments de batxillerat, 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 ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 11 de maig 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 (comar-
ques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Núm. de codi: 08017840.
Denominació: Educem.
Adreça: pl. Maluquer i Salvador, 19.
Titular 1: Anna M. Durán Casanovas.
NIF: 77052132Q
Titular 2: Avelina Estapé Ganduxé.
NIF: 38479921R.

S’autoritza la reducció de dues unitats del
nivell d’educació primària, amb efectes a
partir de la fi del curs 1999-00.

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

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2000-01.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars, situades al c. Tarafa,
102-104 (cantonada c. Francesc Llobet, 3).

Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars, situades en tres edificis; pl. Malu-
quer i Salvador, 19, av. Francesc Ribas, 8-
10 i av. Joan Prim, 59.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup, amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars, situat als
locals de la pl. Maluquer i Salvador, 19.

Família sanitat: cicle formatiu de farmà-
cia amb 1 grup, amb capacitat per a 30 llocs
escolars, situat als locals de la pl. Maluquer
i Salvador, 19.

Formació professional de grau superior:
Família informàtica: cicle formatiu de des-

envolupament d’aplicacions informàtiques
amb 2 grups, amb capacitat per a 60 llocs
escolars, situats als locals de la pl. Malu-
quer i Salvador, 19.

Família administració: cicle formatiu d’ad-
ministració i finances, amb 2 grups, amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, situats als
locals de la pl. Maluquer i Salvador, 19.

Cicle formatiu de secretariat, amb 1 grup,
amb capacitat per a 30 llocs escolars, situat
als locals de la pl. Maluquer i Salvador, 19.

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

Batxillerat:
4 unitats amb capacitat per a 140 llocs

escolars, en les modalitats de ciències de
la natura i de la salut, humanitats i ciències
socials i tecnologia; situades als locals de
la pl. Maluquer i Salvador, 19.

(00.132.081)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
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d’ensenyaments artístics Centre Autoritzat
de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
Groc, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat d’ensenyaments artís-
tics Centre Autoritzat de Grau Superior
d’Arts Plàst iques i  Disseny Groc, de
Barcelona, en petició de reducció i amplia-
ció d’ensenyaments 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 389/
1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que impar-
teixen ensenyaments artístics, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
d’ensenyaments artístics Centre Autoritzat
de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
Groc, de Barcelona, per reducció i amplia-
ció d’ensenyaments, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 12 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: 08040096.
Denominació: Centre Autoritzat de Grau Su-
perior d’Arts Plàstiques i Disseny Groc.
Adreça: c. Déu i Mata, 11-18.
Titular: M. Mercedes Piera Ricart.
NIF: 37590973A.

Autorització de reducció dels ensenya-
ments següents:

Família professional de ceràmica artística:
Cicle formatiu de grau mitjà de terrisseria,

amb efectes des de la fi del curs 1999-00.
Autorització d’ampliació dels ensenya-

ments següents:
Família professional de disseny gràfic:
Cicle formatiu de grau mitjà d’art final de

disseny gràfic, amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Família professional de ceràmica artística:
Cicle formatiu de grau superior de cerà-

mica artística.
Família professional de disseny gràfic:
Cicle formatiu de grau mitjà d’art final de

disseny gràfic.
Cicle formatiu de grau superior de gràfi-

ca publicitària.
Cicle formatiu de grau superior de foto-

grafia.
Igualment el centre impartirà fins a la seva

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

(00.126.034)

ORDRE de 16 de maig de 2000, per la qual
es prorroguen per al curs 2000-01 els preus
públics per determinats serveis de l’ense-
nyament telemàtic a distància de batxillerat,
prestats per l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància.

Mitjançant l’Ordre de 14 de juliol de 1998
es van crear els preus públics per determi-
nats serveis de l’ensenyament telemàtic a
distància en la modalitat de batxillerat de
ciències de la naturalesa i de la salut pres-
tats per l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància.

Durant el curs 2000-01 es considera con-
venient mantenir els imports dels preus
públics esmentats i fer extensiva la utilitza-
ció d’aquests serveis a les altres modalitats
de batxillerat.

Atès que als serveis de drets de conne-
xió al campus virtual i manteniment de la
connexió de l’ensenyament telemàtic a dis-
tància de batxillerat, els és d’aplicació l’ar-
ticle 23 de la Llei 15/1997, de 24 de de-
sembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya;

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

Ordeno:

Article 1. 1.1 Prorrogar el preu públic pel
servei de drets de connexió al campus virtu-
al en l’ensenyament telemàtic a distància de
batxillerat, prestat per l’Institut Català d’En-
senyament Secundari a Distància, creat mit-
jançant el Decret 111/1992, d’11 de maig.

1.2 Fixar en 5.000 ptes. per curs, equi-
valents a 30,05 euros, el preu públic pel
servei de drets de connexió al campus vir-
tual en l’Institut Català d’Ensenyament Se-
cundari a Distància, per al curs 2000-01.

Article 2. 2.1 Prorrogar el preu públic pel
servei de manteniment de la connexió al

campus virtual, que inclou el correu elec-
trònic i l’accés a Internet, en l’ensenyament
telemàtic a distància de batxillerat, prestat
per l’Institut Català d’Ensenyament Secun-
dari a Distància, creat mitjançant el Decret
111/1992, d’11 de maig.

2.2 Fixar en 3.075 ptes. per semestre,
equivalents a 18,48 euros, el preu públic pel
servei de manteniment de la connexió al
campus virtual, que inclou el correu electrò-
nic i l’accés a Internet, per al curs 2000-01.

Article 3. Els preus públics seran exigibles
en iniciar-se la prestació dels serveis.

Article 4. Als alumnes de famílies nombro-
ses els seran aplicables les exempcions i bo-
nificacions establertes en la legislació vigent
relativa a la protecció d’aquestes famílies.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics  no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments que preveu la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

Barcelona, 16 de maig de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.132.006)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Pilar Fàfila, de Cerdanyola del
Vallès.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció 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 pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Pilar Fàfila, de Cerdanyola del Vallès,
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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 potesta-
tivament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Sabadell, 12 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: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Núm. de codi: 08059007.
Denominació: Pilar Fàfila.
Adreça: c. Lepant, 64.
Titular: Pilar Fàfila Valero.
NIF: 33883770D.

Autorització d’obertura del centre do-
cent privat Pilar Fàfila, de Cerdanyola del
Vallès, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 60 llocs escolars.

(00.126.086)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat La
Inmaculada Concepción, de Lloret de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Inmaculada Concep-
ción, de Lloret de Mar, en petició d’autorit-
zació de canvi de denominació específica
del centre, 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 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 pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Inmaculada Concepción, de Lloret de Mar,
per canvi de denominació específica del
centre, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 15 de maig de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

Annex

Comarca de la Selva

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Lloret de Mar.
Localitat: Lloret de Mar.
Núm. de codi: 17002119.
Denominació: La Inmaculada Concepción.
Adreça: c. Felip Gibert, 38.
Titular: Immaculada Concepció de Castres,
Gnes.
NIF: G0800158H.

S’autoritza la denominació específica Im-
maculada Concepció, amb efectes a partir
del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària: educació secundà-
ria obligatòria, 4 unitats de primer cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars i 4 uni-
tats de segon cicle amb capacitat per a 120
llocs escolars. En funcionament tots els
cursos.

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

(00.130.065)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Fundació de Restauració i Hos-
talatge, 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 Fundació de Res-
tauració i Hostalatge, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura, es va ins-
truir 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; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Fundació de Restauració i Hostalat-
ge, de Barcelona, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.
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Núm. 821

Barcelona, 16 de maig 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: 08058970.
Denominació: Fundació de Restauració i
Hostalatge.
Adreça: c. Muntaner, 70-72.
Titular: Fundació Escola de Restauració i
Hostalatge de Barcelona.
NIF: G58011495.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Fundació de Restauració i Hostalat-
ge, de Barcelona, amb efectes a partir del
curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària
Formació professional de grau mitjà:
Família d’hoteleria i turisme:

Cicle formatiu de cuina amb 4 grups amb
capacitat per a 100 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 25
llocs escolars.

Cicle formatiu de serveis de restaurant i
bar amb 1 grup amb capacitat per a 25 llocs
escolars.

(00.133.025)

DECRET 183/2000, de 29 de maig, de re-
gulació del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Departament d’Ensenyament.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, legislació bà-
sica en aquesta matèria, defineix, en el seu
article 31, els serveis de prevenció com el
conjunt dels mitjans humans i materials
necessaris per realitzar les activitats preven-
tives i garantir la protecció de la seguretat
i la salut dels treballadors, precepte que
vincula tant les entitats privades com les
administracions públiques.

Per altra banda, l’article 15.1 del Reial de-
cret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de pre-
venció específics, assenyala literalment que
aquests constituiran una unitat organitzati-
va específica i els seus integrants dedica-
ran de forma exclusiva la seva activitat a
aquest fi.

Al mateix temps, una de les principals no-
vetats de la Llei 31/1995 és que té el caràc-
ter de legislació laboral d’aplicació dins l’àm-
bit de les administracions públiques. En
conseqüència, el que preveuen la Llei 31/
1995 i el Reglament, respecte dels serveis
de prevenció, serà d’aplicació a l’Adminis-
tració de la Generalitat en relació amb de-
terminats col·lectius de personal propi.

És voluntat del Govern de la Generalitat
no només el compliment estricte de la lega-

litat sinó afavorir i contribuir a la millora de
la seguretat i la salut laborals dels seus tre-
balladors i, en aquest sentit, es va prendre
l’Acord del Govern de 23 de juliol de 1996,
pel qual s’aprovaven els plans d’activitats
preventives en els departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya i es va signar amb les
organitzacions sindicals el Pacte sobre drets
de participació dels empleats públics en
matèria de prevenció de riscos laborals en
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.

Finalment, amb la publicació del Decret
312/1998, d’1 de desembre, es crea un
Servei de Prevenció de Riscos Laborals per
a cada departament, el qual obliga els de-
partaments a adoptar les mesures adients
per tal de garantir el seu funcionament.

Aquest Decret regula l’estructura del Ser-
vei de Prevenció de Riscos Laborals del De-
partament d’Ensenyament, modificant par-
cialment el Decret 57/1993, de 9 de març,
i el Decret 222/1989, de 12 de setembre,
els quals regulen l’estructura del Departa-
ment d’Ensenyament.

Aquest Decret dóna resposta a les ne-
cessitats i característiques especials que
aquest Departament presenta. En aquest
sentit, cal tenir en compte que el conjunt
de treballadores i treballadors és ampli,
dispers i amb la particularitat d’incloure el
col·lectiu docent. Per altra banda, el Ser-
vei de Prevenció de Riscos Laborals ha
d’incardinar-se adequadament amb l’es-
tructura organitzativa actual per tal d’acon-
seguir una gestió eficient i alhora integra-
dora de totes les activitats preventives que
s’hi duguin a terme.

Aquest Decret ha estat sotmès a informa-
ció pública d’acord amb el que estableix
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de
consulta i participació amb els representants
dels treballadors, d’acord amb l’informe de
la Comissió Jurídica Assessora, a proposta
de la consellera d’Ensenyament i amb
l’acord previ del Govern,

Decreto:

Capítol 1. Organització del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals

Article 1. Es crea el Servei de Prevenció
de Riscos Laborals del Departament d’En-
senyament com a unitat administrativa amb
dependència orgànica i funcional de la Di-
recció General de Recursos Humans.

Article 2. Al Servei de Prevenció de Ris-
cos Laborals li corresponen les funcions se-
güents:

a) Dissenyar i coordinar programes d’ac-
tuació preventiva, sens perjudici de les
competències pròpies de la Direcció Ge-
neral de Centres Docents i de la Secretaria
General. Així mateix, dur a terme la previ-
sió dels recursos humans i econòmics
necessaris per a la consecució dels objec-
tius proposats.

b) Determinar els procediments d’avalu-
ació dels factors de risc que puguin afectar
la salut i la seguretat de les treballadores i
treballadors.

c) Planificar l’adopció de les mesures pre-
ventives dels factors de risc.

d) Planificar i assessorar en les activitats
d’informació i formació de les treballadores
i els treballadors.

e) Assessorar i participar en l’elaboració
dels plans d’emergència i en l’organització
dels primers auxilis.

f) Planificar i coordinar els sistemes de vi-
gilància de la salut en relació als riscos
derivats del treball.

g) Formar part de la Comissió Paritària
de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 3. El Servei de Prevenció de Ris-
cos Laborals comptarà com a mínim amb
un o una especialista, amb dedicació exclu-
siva i acreditació adient, en cadascuna de
les especialitats següents:

a) Medicina del treball.
b) Seguretat en el treball.
c) Higiene industrial.
d) Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Article 4. Es crea la Secció de Prevenció
de Riscos Laborals com a unitat adminis-
trativa a cadascuna de les delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament,
amb dependència orgànica del delegat o
delegada territorial i funcional del cap del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 5. A cadascuna de les seccions de
Prevenció de Riscos Laborals correspondrà
l’execució de les funcions següents:

a) Aplicar i coordinar els programes d’ac-
tuació preventiva.

b) Avaluar els factors de risc que puguin
afectar la salut de les treballadores i els tre-
balladors.

c) Elaborar els informes sobre l’aplicació
dels programes d’actuació preventiva.

d) Catalogar la tipologia de les malalties
que es produeixen entre els treballadors,
amb l’única finalitat d’identificar qualsevol
relació entre la causa de la malaltia i el risc
per a la salut que pugui estar associat al
lloc de treball.

e) Assessorar les unitats administratives
corresponents en la reinserció del perso-
nal.

f) Formar part del Comitè de Seguretat i
Salut del corresponent àmbit territorial.

g) Promoure les actuacions en matèria de
prevenció de riscos laborals als centres de
treball.

h) Coordinar l’exercici de les funcions
dels treballadors esmentats a l’article 12.

i) Qualsevol altra que sigui encomanada
per l’òrgan competent.

Article 6. Totes les unitats orgàniques del
Departament d’Ensenyament prestaran la
col·laboració i l’assistència que siguin ne-
cessàries per al desenvolupament de les
funcions del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals en l’àmbit funcional que correspon-
gui. En concret:

a) A la Subdirecció General de Formació
Permanent li correspon la programació,
l’execució i l’avaluació dels programes de
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formació en matèria de prevenció de riscos
laborals del personal docent.

b) A la Subdirecció General de Personal
d’Administració i Serveis li correspon la pro-
gramació, l’execució i l’avaluació del pro-
grames de formació en matèria de preven-
ció de r iscos labora ls del  personal
d’administració i serveis.

c) A la Subdirecció General d’Arquitec-
tura i Inversions li correspon l’execució dels
programes d’actuació preventiva en relació
a les condicions dels centres docents, així
com la col·laboració en el disseny i coordi-
nació d’aquests.

d) A la Subdirecció General de Gestió
Econòmica i Règim Interior li correspon
l’execució dels programes d’actuació pre-
ventiva en relació a les condicions dels
centres administratius i serveis educatius,
així com la col·laboració en el disseny i
coordinació d’aquests.

e) A la Subdirecció General de la Inspec-
ció d’Ensenyament li correspon el control i
la supervisió del compliment de les normes
i instruccions sobre prevenció de riscos en
els centres educatius de titularitat del De-
partament d’Ensenyament.

Capítol 2. Participació i representació

Article 7. El Comitè de Seguretat i Salut
és l’òrgan paritari i col·legiat de participació
destinat a la consulta regular i periòdica de
les actuacions del Departament d’Ensenya-
ment en matèria de prevenció de riscos
laborals.

Es constitueix un Comitè de Seguretat i
Salut en cadascuna de les províncies de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Article 8. Els comitès de Seguretat i Salut
estaran formats per tots els delegats de
prevenció del personal funcionari d’adminis-
tració i serveis, del personal funcionari do-
cent i del personal laboral, d’una banda, i
pels representants del Departament d’En-
senyament en nombre igual, de l’altra.

Podran participar en les reunions dels co-
mitès, amb veu però sense vot, les perso-
nes esmentades als apartats 12.a.3 i 12.a.4
del Pacte sobre drets de participació dels
empleats públics en matèria de prevenció
de riscos laborals en l’àmbit de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya (Reso-
lució de 30 de setembre de 1996, DOGC
núm. 2272 de 23.10.1996).

Article 9. Les competències dels comitès
de Seguretat i Salut són:

a) Participar en l’elaboració, posada en
pràctica i avaluació dels programes de pre-
venció de riscos a l’Administració de la
Generalitat. A aquest efecte, s’hi debatran,
abans de la seva posada en pràctica i en
tot el que faci referència a la seva incidèn-
cia en la prevenció de riscos, els projectes
en matèria de planificació, organització de
la feina i introducció de noves tecnologies,
organització i desenvolupament de les ac-
tivitats de protecció i prevenció, i els pro-
jectes i organització de la formació en ma-
tèria preventiva.

b) Promoure iniciatives sobre mètodes
i procediments per a la prevenció efectiva
dels r iscos i proposar al Departament

d’Ensenyament la millora de les condici-
ons o la correcció de les deficiències que
hi hagi.

Article 10. Es constitueix una Comissió Pa-
ritària de Prevenció de Riscos Laborals del
Departament d’Ensenyament com a òrgan
paritari de consulta i participació que inte-
gra, d’una banda, representants de les or-
ganitzacions sindicals, amb la presència a
la mesa sectorial del personal docent no uni-
versitari, la mesa sectorial del personal d’ad-
ministració i tècnic i el comitè intercen-
tres del Departament d’Ensenyament, es-
collits d’acord amb el que s’estableixi per
pacte, i de l’altra, representants de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,
tenint en compte el que estableix l’apartat
14 del Pacte sobre drets de participació
esmentat a l’article 8.

Article 11. Les funcions fonamentals ator-
gades a la Comissió Paritària són les se-
güents:

a) Establir les prioritats en general d’ac-
tuació dels comitès de seguretat i salut del
Departament d’Ensenyament.

b) Formular propostes a fi d’aconseguir
una normal i eficaç aplicació de la Llei de
prevenció de riscos laborals.

c) Promoure la difusió, la divulgació i la
coneixença dels diferents programes de pre-
venció.

d) Conèixer els diferents programes de
prevenció, seguretat i salut, establerts a ca-
da Comitè de Seguretat i Salut, i col·labo-
rar-hi.

e) Examinar, resoldre i interpretar totes les
qüestions que es derivin de l’aplicació del
Pacte sobre drets de participació dels em-
pleats públics en matèria de prevenció de
riscos laborals en l’àmbit de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.

f) Encarregar estudis de caràcter general.
g) Participar en el disseny de la formació

que s’impartirà als delegats de prevenció
d’acord amb la dotació pressupostària as-
signada. Per això, s’atendran les peticions
i informes dels diferents comitès de Segu-
retat i Salut. Quan la formació oferta no
s’ajusti a això, les comissions paritàries ho
hauran de motivar.

h) Participar en el disseny de programes
de formació anuals.

i) Sol·licitar la col·laboració d’entitats
d’importància significativa en matèria de
seguretat i salut laboral, en especial de la
Subdirecció General de Seguretat i Condi-
cions de Salut en el Treball i dels centres de
Seguretat i Condicions de Salut en el Tre-
ball que en depenen.

Capítol 3. Promoció de la prevenció als
centres de treball

Article 12. A cada centre de treball del De-
partament d’Ensenyament es designarà una
treballadora o un treballador amb les funci-
ons de promoure i coordinar les actuacions
en matèria de salut i prevenció de riscos la-
borals, supervisar les condicions del lloc de
treball i potenciar la formació de les treba-
l ladores i  trebal ladors del centre dins
d’aquest camp. En els centres docents i

serveis educatius la designació correspon-
drà a la directora o director.

Aquestes persones actuaran d’acord amb
les directrius del cap de Secció de Preven-
ció de Riscos Laborals de la corresponent
delegació territorial.

El claustre dels centres docents haurà de
vetllar pel desenvolupament, dins del currí-
culum de l’alumnat, dels continguts de sa-
lut laboral i estil de vida saludables.

Disposicions finals

—1 Es faculta la consellera d’Ensenya-
ment per dictar les disposicions necessàri-
es per a l’execució d’aquest Decret.

—2 Queden derogades totes les disposi-
cions del mateix rang o inferior que s’opo-
sin al que estableix aquest Decret o el con-
tradiguin.

—3 Aquest Decret entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de maig de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.143.022)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2000, de
modificació de la Resolució de 28 de maig
de 1999, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Igualada, d’Igualada.

Per Resolució de 28 de maig de 1999
(DOGC núm. 2909, de 14.6.1999), es va
autoritzar la modificació de l’autorització d’o-
bertura del centre docent privat Igualada,
d’Igualada, amb núm. de codi 08019551.

Atès que s’han observat errades a la part
expositiva, a la part resolutòria i a l’annex
de la Resolució esmentada, i d’acord amb
el que estableix l’article 105.2 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,

Resolc:

—1 Modificar la part expositiva de la Re-
solució de 28 de maig de 1999, en el sentit
de suprimir: “de supressió de l’etapa d’edu-
cació infantil de parvulari”.

—2 Modificar el punt núm. 6 de la part re-
solutiva de la Resolució de 28 de maig de
1999, en el sentit següent:

“Autoritzar la supressió del nivell de for-
mació professional del centre docent privat
Igualada, d’Igualada, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució”.

—3 Modificar l’annex de la Resolució de
28 de maig de 1999, en el sentit següent:

3.1 El primer paràgraf de l’annex queda
redactat de la manera següent:
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“Autorització de trasllat al c. Sant Josep,
110-112. Queden suprimides les adreces
següents: c. Sant Josep, 64; c. Santa Paula,
17; c. Sant Josep 18-20. Es manté l’adreça
següent: c. Santa Joaquima de Vedruna, 14.”

3.2 Suprimir el tercer paràgraf de l’an-
nex, que diu:

“Autorització de supressió de 6 unitats de
l’etapa d’educació infantil de parvulari amb
capacitat per a 150 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 1998-99.”

3.3 La composició del centre a l’inici del
curs 1999-00, pel que fa al nivell d’educa-
ció infantil queda redactat com es descriu a
continuació:

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

amb capacitat per a 41 llocs escolars, ubi-
cades al c. Sant Josep, 110-112, i 6 unitats
de parvulari amb capacitat per a 150 llocs
escolars, situades al c. Santa Joaquima de
Vedruna, 14.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 11 de maig de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial al Baix Llobregat-Anoia

(00.126.032)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Maristes Igualada, d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Maristes Igualada,
d’Igualada, en petició de modificació dels
locals del centre, i d’ampliació d’unitats del
primer cicle del nivell d’educació infantil, 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
1/19a90, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral 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
Maristes Igualada, d’Igualada, per modifica-
ció dels locals del centre i per ampliació
d’unitats del primer cicle del nivell d’educa-
ció infantil, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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.

Sant Feliu de Llobregat, 11 de maig de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca de l’Anoia

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08019541.
Denominació: Maristes Igualada.
Adreça: c. Salvador Espriu, 10.
Titular: Maristes, Germans.
NIF: Q0800096J.

S’autoritza la modificació dels locals del
centre.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de pri-
mer cicle del nivell d’educació infantil amb
capacitat per a 41 llocs escolars, amb efec-
tes des de l’inici del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària 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.

(00.126.033)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Escola Pia d’Igualada, d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola Pia d’Igualada,
d’Igualada, en petició de reducció d’unitats
de l’etapa d’educació secundària obligatò-

ria, i d’obertura dels ensenyaments de bat-
xillerat i de formació professional, 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; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia d’Igualada, d’Igualada, per re-
ducció d’unitats de l’etapa d’educació se-
cundària obligatòria, i per obertura dels
ensenyaments de batxillerat i de formació
professional, 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.

Sant Feliu de Llobregat, 15 de maig de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca de l’Anoia

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08019502.
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Adreça: pl. Castells, 10.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800592H.

S’autoritza la reducció de 2 unitats de pri-
mer cicle de l’educació secundària obliga-
tòria amb capacitat per a 60 llocs escolars,
i de 2 unitats de segon cicle de l’educació
secundària obligatòria amb capacitat per a
60 llocs escolars, amb efectes des de l’inici
del curs 1999-00.

S’autoritza l’obertura de l’ensenyament
de batxillerat amb 4 unitats de la modali-
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tat d’humanitats i ciències socials amb ca-
pacitat per a 140 llocs escolars, 2 unitats
de la modalitat de ciències de la natura i la
salut amb capacitat per a 70 llocs escolars,
i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, amb efec-
tes des de l’inici del curs 1999-00.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
d’administració i finances amb 2 grups i
capacitat per a 60 llocs escolars, i d’anima-
ció d’activitats físiques i esportives amb 2
grups i capacitat per a 60 llocs escolars. El
1r curs d’ambdós cicles formatius de grau
superior quedaran autoritzats des de l’inici
del curs 2000-01, i el 2n curs dels dos ci-
cles formatius de grau superior quedaran
autoritzats a partir de l’inici del curs 2001-
02. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 2 unitats en la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
en la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.
Formació professional específica:
Cicles formatius de grau superior
Família administració:

Administració i finances: 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.
Família activitats físiques i esportives:

Animació d’activitats físiques i esporti-
ves: 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

(00.130.070)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
de la llar d’infants privada La Baldufa, de
Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel ti-
tular de la llar d’infants privada La Baldufa,
de Vic, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del s istema educatiu, i  e l
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada La Baldufa, de Vic,

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 interessades
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, 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 potesta-
tivament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Barcelona, 16 de maig de 2000

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

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

ANNEX

Comarca d’Osona

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Núm. de codi: 08051094.
Denominació: La Baldufa.
Adreça: ctra. de la Guixa, s/n.
Titular: Escola Bressol La Baldufa, SCCL.
NIF: F58757154.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada La Baldufa, de Vic, amb
efectes a partir de la fi del curs 1998-99.

(00.132.011)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sagrado Corazón de Jesús, d’Amposta.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sagrado Corazón de
Jesús, d’Amposta, en petició de trasllat,
canvi de denominació i ampliació d’unitats
de diferents nivells educatius, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sagrado Corazón de Jesús, d’Amposta, per
trasllat, canvi de denominació i ampliació
d’unitats de diferents nivells educatius, 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 ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Tarragona, 16 de maig de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Montsià

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Amposta.
Localitat: Amposta.
Núm. de codi: 43000299.
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Adreça: c. Tarragona, 11.
Titular: Carmelites Missioneres Teresianes.
NIF: 02800314C.

S’autoritza el trasllat del centre a la car-
retera de Santa Bàrbara, s/n, d’Amposta,
amb efectes a partir de l’inici del curs esco-
lar 1999-00.

S’autoritza el canvi de denominació es-
pecífica que passa a ser Sagrat Cor.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats d’edu-
cació infantil de segon cicle, de 4 unitats
d’educació primària i de 8 unitats d’educa-
ció secundària obligatòria, amb efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
6 unitats de segon cicle, parvulari, amb

capacitat per a 150 llocs escolars.
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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 se-
gon cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars.

(00.133.019)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Esinde, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Esinde, de Mataró,
en petició d’autorització d’obertura, 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; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-

volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre do-
cent privat Esinde, de Mataró, 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 exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenciós admin ist rat iu,  davant la  Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

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

recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de maig de 2000

P.D. (Resolució de 6.5.1999,
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: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08059019.
Denominació: Esinde.
Adreça: c. Galícia, 64-66.
Titular: Escuela Intensiva Dental, SL.
NIF: B61213914.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Esinde, de Mataró, amb efectes a
partir del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

1 grup, amb capacitat per a 20 llocs esco-
lars (en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars).

(00.133.070)


