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RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Ninot, de Cerdanyola del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Ninot, de Cerdanyola del Vallès, en petició d’autorització de
cessament d’activitats, es van instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits necessaris que exigeix la normativa vigent, en
concret la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
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Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat que consta a l’annex
d’aquesta Resolució en els termes que s’hi
especifiquen.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Sabadell, 15 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

per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; el Decret 299/1997, de
25 de novembre, sobre l’atenció educativa
a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Crespinell, de Terrassa, per ampliació d’unitats, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Sabadell, 15 de maig de 2000
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

Comarca del Vallès Occidental
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Núm. de codi: 08050429.
Denominació: Ninot.
Adreça: Gran Via Prat de la Riba, 33 bis.
Titular: M. Pilar Fafila Valero.
NIF: 33883770D.
Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Ninot, de Cerdanyola
del Vallès, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-00.
(00.130.067)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Crespinell, de Terrassa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Crespinell, de Terrassa, en petició de modificació de l’autorització d’obertura per ampliació d’unitats, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits

ANNEX
Comarca del Vallès Occidental
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08037097.
Denominació: Crespinell.
Adreça: c. Pantà, 7.
Titular: Escola EE Crespinell, SCCL.
NIF: F08614752.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura per ampliació d’una unitat
d’educació especial, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació especial: 7 unitats amb capacitat per a 42 llocs escolars.

Departament d’Ensenyament pel promotor
de l’escola de música de titularitat privada
Escola de Música Musicant, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que exigeix la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escles de música i de dansa,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura de l’escola de
música de titularitat privada Escola de Música Musicant, de Barcelona, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 19 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

(00.130.068)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura de l’escola de
música de titularitat privada Escola de Música Musicant, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
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Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059241.
Denominació: Escola de Música Musicant.
Adreça: c. Indústria, 311.
Titular: Musicant, Escola d’Educació Musical, SL.
NIF: B61397931.

Núm. 823

Autorització d’obertura de l’escola de música de titularitat privada Escola de Música
Musicant, de Barcelona, amb efectes a partir
del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 94 llocs escolars.
(00.139.006)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2000 de
modificació de la Resolució de 7 d’abril de
2000, sobre l’autorització d’obertura del centre docent privat Calassanci, de Barcelona.
Per Resolució de 7 d’abril de 2000, es va
autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Calassanci (DOGC núm. 3127, de 26.4.2000).
Atès que s’han observat unes errades en
la modificació de l’autorització d’obertura del
centre esmentat, i d’acord amb l’article 105.2
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,
Resolc:
—1 Modificar la part resolutiva de la Resolució de 7 d’abril de 2000, afegint-hi el
següent:
“Autoritzar el canvi de titularitat del centre
docent privat Cintra a favor de l’Associació
Cintra per a la promoció de projectes socials
i culturals, amb NIF G61113106, amb efectes a partir del dia 1 del mes següent de la
seva publicació al DOGC. El nou titular se
subroga en totes les obligacions i els drets
del concert educatiu subscrit amb el titular
anterior. En conseqüència, la corresponent
delegació territorial del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per
incloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.”
—2 Modificar el paràgraf de l’apartat de
l’annex corresponent a l’autorització de la
reducció d’unitats del nivell d’educació primària en el sentit següent:
“S’autoritza la reducció de 8 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1997-98.”

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2000, per
la qual es dóna compliment a les sentències dictades per la Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els recursos
contenciosos administratius núm. 175/92,
248/92, 714/92, 322/92 i 776/92, interposats contra la Resolució de 25 de novembre de 1991.
Per Resolució de 25 de novembre de
1991 (DOGC núm. 1525, de 2.12.1991), es
va convocar concurs de mèrits per a l’adquisició de la condició de catedràtic.
Contra l’esmentada Resolució de 25 de
novembre de 1991 es varen interposar diversos recursos contenciosos administratius,
i es van dictar les sentències corresponents
per la Secció 4a del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, concretament:

—2 Sentència núm. 266/1994, de 29 d’abril, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 248/1992, interposat pel
Col·legi Oficial de Biòlegs.

D’altra banda, i per tal de donar compliment a les esmentades sentències, cal obrir
una convocatòria que, sense incloure les
bases i barems anul·lats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i respectant els
principis constitucionals que han de presidir l’accés als càrrecs públics i les proporcions correctes de les places convocades,
doni satisfacció a totes les persones afectades per les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

—3 Sentència núm. 425/1994, de 29 de
juny, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 714/1992, interposat pel senyor Jordi Lalinde Juerss.

Atès el que disposen els articles 118 de la
Constitució i els articles 103 i següents de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa,

—1 Sentència núm. 33/1994, de 28 de
gener, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 175/92, interposat per la
secció barcelonesa d’ANPE, sindicat independent.

—4 Sentència núm. 697/1994, de 24
d’octubre, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 322/1992, interposat per
la Federació Estatal de Treballadors de l’Ensenyament (FETE) de la Unió General de
Treballadors (UGT).
—5 Sentència núm. 727/1994, de 4 de novembre, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 776/1992, interposat pel
senyor José Manuel Bádenas Duarte i altres afectats.
Aquestes sentències anul·laven certes bases i apartats del barem de la convocatòria i
varen ser recorregudes per alguns funcionaris que es consideraven afectats per les esmentades resolucions jurisdiccionals, plantejant els recursos d’empara número 3413/95
i 1634/97 davant el Tribunal Constitucional.

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

L’admissió d’aquests recursos per part del
Tribunal Constitucional i la unitat en l’execució de les sentències del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya varen comportar la
suspensió cautelar de l’execució al·ludida.

Barcelona, 22 de maig de 2000

D’una banda, i atès el que disposen els
articles 64.2 i 66 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i d’acord amb els principis de seguretat jurídica, bona fe, equitat
i economia processal, els nomenaments de
les 1.168 persones que van adquirir la con-

P . D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(00.139.008)

dició de catedràtic per Resolució de 22 de
febrer de 1993 (DOGC núm. 1713, de
26.2.1993), per la qual es reconeix la condició als funcionaris docents seleccionats
en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de novembre de 1991, es mantenen en execució de les sentències esmentades, ja que en cap moment han estat
impugnats. La conservació dels actes de nomenament és necessària en consideració a
l’interès general que el servei d’ensenyament comporta i als principis de continuïtat
i regularitat del servei públic. En relació al
principi de conservació dels actes s’han pronunciat diverses sentències, entre les quals
cal citar la del Tribunal Suprem de 28 de juliol
de 1986 i l’acte del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 26 de juliol de
1993, que avalen la solució adoptada.

Finalment, el Tribunal Constitucional ha
dictat les sentències d’1 de juny de 1998 i
de 5 de maig de 2000, desestimatòries dels
recursos d’empara i, per tant, cal executar
les sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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Resolc:
—1 Que es compleixin les sentències dictades per la Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en els recursos contenciosos administratius núm. 175/92, 248/
92, 714/92, 322/92 i 776/92.
—2 Es mantenen els nomenaments de les
1.168 persones que van adquirir la condició
de catedràtic per Resolució de 22 de febrer
de 1993 (DOGC núm. 1713, de 26.2.1993),
per la qual es reconeix la condició als funcionaris docents seleccionats en el concurs
de mèrits convocat per Resolució de 25 de
novembre de 1991.
—3 Obrir una convocatòria, excepcional, de
concurs de mèrits per a l’adquisició de la condició de catedràtic, segons el que preveu la
disposició transitòria cinquena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, en la qual podran participar els aspirants que reunien els
requisits establerts a la disposició addicional
16 de la LOGSE el dia 22 de desembre de
1991, data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació en la
convocatòria de 25 de novembre de 1991, i
s’haurà de presentar tota la documentació que
requereix la convocatòria.
La convocatòria haurà de suprimir o modificar les bases i els apartats del barem
anul·lats pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, mantenint la resta de la convocatòria amb tot el que no ha estat afectat
per les sentències, als efectes d’oferir la
possibilitat de participar en aquest concurs
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als aspirants que en el seu dia van ser admesos en el procés selectiu però no el van
superar, així com als que en van resultar exclosos o no es van presentar.
El nombre total de funcionaris de carrera
docent que podran adquirir la condició de
catedràtic per aquest concurs de mèrits és
de 728.
Aquesta convocatòria s’haurà de publicar
al DOGC abans del dia 20 de juny de 2000.
—4 Que s’adoptin les mesures escaients
per tal de donar compliment a aquesta
Resolució.
Barcelona, 31 de maig de 2000
P . A.

(Resolució de 28 de març de 2000)

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

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: IES Eugeni d’Ors.
Codi de centre: 08052921.

Barcelona, 23 de maig de 2000

Delegació Territorial de Lleida

P. D.

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

Delegació Territorial del Vallès Occidental
Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Ripollet.
Denominació: IES Can Mas.
Codi de centre: 08054186.

Comarca: Segrià
Municipi: Lleida.
Denominació: IES Maria Rúbies.
Codi de centre: 25007189.
Delegació Territorial de Tarragona

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
(00.151.109)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2000, per la
qual s’implanten els ensenyaments de batxillerat en determinats centres docents públics.
El Decret 82/1996, de 5 de març, estableix l’ordenació dels ensenyaments de
batxillerat, l’organització i l’avaluació del qual
es troben desplegats a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.
Per tal d’adequar l’oferta a les necessitats educatives,

Resolc:
—1 Implantar els ensenyaments de batxillerat en la modalitat de ciències de la natura i de la salut; modalitat d’humanitats i
ciències socials; modalitat de tecnologia, en
els centres docents públics que s’indiquen
a l’annex 1 d’aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs escolar 2000-2001.
—2 Implantar els ensenyaments de batxillerat en la modalitat d’arts, en els centres
docents públics que s’indiquen a l’annex 2
d’aquesta Resolució.
—3 La Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquesta Resolució.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que

ANNEX 1

Comarca: Tarragonès

Implantació d’ensenyaments en la modalitat de ciències de la natura i de la salut, modalitat d’humanitats i ciències socials i
modalitat de tecnologia

Municipi: Constantí.
Denominació: IES de Constantí.
Codi de centre: 43007646.

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Comarca: Barcelonès

Municipi: Tarragona.
Denominació: IES Torreforta.
Codi de centre: 43008390.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IES XXV Olimpíada.
Codi de centre: 08047431.

Municipi: Tarragona (Sant Pere i Sant Pau).
Denominació: IES Sant Pere i Sant Pau.
Codi de centre: 43008432.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Salvador Espriu.
Codi de centre: 08052797.

Municipi: Tarragona (Bonavista).
Denominació: IES Bonavista.
Codi de centre: 43008481.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Lluís Domènech i Montaner.
Codi de centre: 08052827.

ANNEX 2

Delegació Territorial
del Baix Llobregat - Anoia

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Implantació d’ensenyaments en la modalitat d’arts

Comarca: Anoia

Comarca: Barcelonès

Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Denominació: IES de Santa Margarida de
Montbui.
Codi de centre: 08053352.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Infanta Isabel d’Aragó.
Codi de centre: 08013159.
Efectes acadèmics i administratius: des de
l’inici del curs escolar 2000-2001.

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Castelldefels.
Denominació: IES Mediterrània.
Codi de centre: 08047480.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Denominació: IES Ribera Baixa.
Codi de centre: 08047492.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: IES Ítaca.
Codi de centre: 08047509.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Denominació: IES Gabriela Mistral.
Codi de centre: 08053340.
Municipi: Viladecans.
Denominació: IES Josep Mestres i Busquets.
Codi de centre: 08053364.
Delegació Territorial de Barcelona
(comarques)
Comarca: Barcelonès
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: IES Bisbe Berenguer.
Codi de centre: 08052918.
644

Delegació Territorial de Lleida
Comarca: Pallars Jussà
Municipi: Tremp.
Denominació: IES de Tremp.
Codi de centre: 25006288.
Efectes acadèmics i administratius: des de
l’inici del curs escolar 1999-2000.
(00.140.064)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
2 de març de 2000, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Nuestra Señora del Carmen, de Sallent (DOGC núm. 3104, pàg.
3221, de 22.3.2000).
Havent observat una errada al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC
i publicat al núm. 3104, pàg. 3221, de
22.3.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 3222, a l’annex de la Resolució, on diu:

Núm. 823

“NIF: Q0800807J”,
ha de dir:
“NIF: Q0800398J”.
Barcelona, 22 de maig de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.139.003)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 10 de març de 2000, per la qual s’autoritza l’obertura del centre docent privat Ralet-Ralet, SL, de Girona (DOGC núm. 3110,
pàg. 3667, de 30.3.2000).
Havent observat errades al text original
català i castellà de l’esmentada Resolució,
tramesa al DOGC i publicada en el núm.
3110, pàg. 3667, de 30.3.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 3667, al títol, on diu:
“...s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Ralet-Ralet, SL, de Girona.”,
ha de dir:
“...s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Ralet-Ralet, de Girona.”.
A la pàgina 3668, al preàmbul, on diu:
“...centre docent privat Ralet-Ralet, SL,
de Girona.”,
ha de dir:
“...centre docent privat Ralet-Ralet, de Girona.”.
A la mateixa pàgina 3668, al punt 1, on
diu:
“...centre docent privat Ralet-Ralet, SL,
de Girona.”,
ha de dir:
“...centre docent privat Ralet-Ralet, de Girona.”.
A la mateixa pàgina 3668, al primer paràgraf de l’annex, on diu:
“Denominació: Ralet-Ralet, SL.”,
ha de dir:
“Denominació: Ralet-Ralet.”
A la mateixa pàgina 3668, al segon paràgraf de l’annex, on diu:
“Autorització d’obertura del centre docent
privat Ralet-Ralet, SL, de Girona.”,
ha de dir:
“Autorització d’obertura del centre docent
privat Ralet-Ralet, de Girona.”.
Barcelona, 17 de maig de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.133.026)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 24 de març de 2000, per la qual s’autoritza l’obertura del centre docent privat
Fòrum Granollers, de Granollers, núm. de
codi 08058325 (DOGC núm. 3121, pàg.
4526, de 14.4.2000).
Havent observat errades al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3121, pàg. 4526,
de 14.4.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A l’annex de la Resolució, on diu:
“Formació professional de grau mitjà
Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa
amb 1 grup, amb capacitat per a 20 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars).
Formació professional de grau superior
Família d’administració
Cicle formatiu d’administració i finances
amb 1 grup, amb capacitat per a 25 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars).
Família hoteleria i turisme
Cicle formatiu d’informació i comercialització turístiques, amb capacitat per a 20
llocs escolars (en cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars)”,
ha de dir:
“Formació professional de grau mitjà
Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa
amb 1 grup, amb capacitat per a 20 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 20 llocs escolars).
Formació professional de grau superior
Família d’administració
Cicle formatiu d’administració i finances
amb 1 grup, amb capacitat per a 25 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 25 llocs escolars).
Família hoteleria i turisme
Cicle formatiu d’informació i comercialització turístiques, amb 1 grup, amb capacitat per a 20 llocs escolars (en cap cas un
grup no superarà els 20 llocs escolars)”.
Barcelona, 12 de maig de 2000

els centres públics de Catalunya, en el sentit
de substituir íntegrament els annexos de l’esmentada Resolució.
—2 Aquesta modificació no implica cap
variació en la data d’efectes de l’actualització de la classificació d’especial dificultat
esmentada, que continua essent de 5 de
maig de 2000.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant 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 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 15 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX 1

(00.126.036)

Centres que es classifiquen com d’especial
dificultat
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2000, de
modificació de la Resolució de 20 d’abril
de 2000, per la qual s’actualitza la classificació d’especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball docents del cos
de mestres en els centres públics de
Catalunya.
Atès que s’han observat errades en els textos originals català i castellà dels annexos de
la Resolució de 20 d’abril de 2000, per la qual
s’actualitza la classificació d’especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball
docents del cos de mestres en el centres
públics de Catalunya (DOGC núm. 3132, de
4.5.2000), i d’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim juídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener;
A proposta de la Direcció General de Recursos Humans,
Resolc:
—1 Modificar la Resolució de 20 d’abril de
2000, per la qual s’actualitza la classificació
d’especial dificultat atribuïda a determinats
llocs de treball docents del cos de mestres en
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Municipi: 08019 Barcelona.
Centres:
08002228 CEIP Bernat de Boïl.
08001832 CEIP Castella.
08013081 CEIP Coves d’en Cimany.
08002745 CEIP El Carmel.
08001601 CEIP Mare de Déu del Pilar.
08054903 CEIP Mediterrània.
08013469 IES Rambla Prim.
08001868 CEIP Rubén Darío.
08039513 CEIP Taxonera.
Delegació Territorial
de Barcelona II (comarques)
Municipi: 08047 Cardona.
Centre:
08015612 CEIP Joan de Palà.
Municipi: 08164 El Pla del Penedès.
Centres:
08058064 ZER La Ginesta.
08022847 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER
La Ginesta.
Municipi: 08092 Gironella.
Centre:
08058091 ZER Baix Berguedà.
Municipi: 08121 Mataró.
Centre:
08020929 CEIP Germanes Bertomeu.

Full de disposicions i actes administratius

Municipi: 08131 Montesquiu.
Centres:
08021961 CEIP El Rocal - ZER Els Castells.
08058076 ZER Els Castells.
Municipi: 08258 Santa Maria d’Oló.
Centre:
08028382 CEIP Sesmon d’Oló - ZER Gavarressa.
Municipi: 08269 Seva.
Centre:
08041714 CEIP Les Basseroles.
Municipi: 08284 Tordera.
Centre:
08059093 CEIP d’Hortsanvinyà.
Municipi: 08287 Torrelavit.
Centre:
08030613 CEIP Ràfols - ZER La Ginesta.
Municipi: 08299 Vilada.
Centre:
08058088 ZER Berguedà Centre.
Delegació Territorial
del Baix Llobregat - Anoia
Municipi: 08066 Castellví de Rosanes.
Centre:
08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat
- ZER Vinyes Verdes.
Municipi: 08114 Martorell.
Centre:
08020498 CEIP Els Convents.
Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui.
Centre:
08053352 IES de Santa Margarida de
Montbui.
Municipi: 08301 Viladecans.
Centre:
08031198 CEIP Doctor Fleming.

Delegació Territorial de Girona
Municipi: 17057 Corçà.
Centre:
17000998 CEIP El Rodonell - ZER Les Gavarres.
Municipi: 17074 Fortià.
Centre:
17007695 ZER Empordà.
Municipi: 17150 Riudellots de la Selva.
Centre:
17980012 Agr. Rural La Selva-2.
Delegació Territorial de Tarragona

Municipi: 43020 Banyeres del Penedès.
Centre:
43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat ZER La Talaia.

Delegació Territorial
de Barcelona II (comarques)

Municipi: 43025 Benifallet.
Centre:
43000551 CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella ZER Riu i Serra.
Municipi: 43050 Creixell.
Centre:
43009412 ZER Pic de la Mola.
Municipi: 43065 Garcia.
Centre:
43009345 ZER Ribera d’Ebre Nord.
Municipi: 43067 Ginestar.
Centre:
43009394 ZER La Font de l’Aiguadí.

Municipi: 08187 Sabadell.
Centres:
08023921 CEIP Espronceda.
08023992 CEIP Joan Sallarès i Pla.

Municipi: 43111 La Pobla de Montornès.
Centre:
43005145 CEIP Els Ametllers - ZER Pic de
la Mola.

Delegació Territorial de Lleida

Municipi: 43121 Rasquera.
Centre:
43005534 CEIP Les Eres de Rasquera - ZER
la Font de l’Aiguadí.

Municipi: 25040 Balaguer.
Centre:
25000781 CEIP Àngel Guimerà.
Municipi: 25078 Corbins.
Centres:
25008224 ZER Argelaga.
25001424 CEIP Sol Ixent - ZER Argelaga.
Municipi: 25081 L’Espluga Calba.
Centre:
25008236 ZER Pedrera.
Municipi: 25228 Torrefarrera.
Centre:
25004711 CEIP la Creu - ZER Argelaga.
Municipi: 25254 Vilanova de la Barca.
Centre:
25005090 CEIP de Vilanova de la Barca ZER Argelaga.

Municipi: 43052 Xerta.
Centres:
43001000 CEIP de Xerta - ZER Riu i Serra.
43009321 ZER Riu i Serra.

ANNEX 2

Delegació Territorial del Vallès Occidental

Municipi: 25013 Alfarràs.
Centre:
25005119 CEIP Pinyana.

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs.
Centres:
43005650 CEIP El Diví Mestre - ZER Terra
Alta Nord.
43009370 ZER Terra Alta Nord.

Municipi: 43004 Alcanar.
Centres:
43005698 CEIP Marjal - ZER Mediterrània.
43009308 ZER Mediterrània.

Municipi: 43056 La Fatarella.
Centre:
43001097 CEIP Los Castellets - ZER Terra
Alta Nord.

Municipi: 25038 Aitona.
Centre:
25000730 CEIP Francesc Feliu.

Municipi: 43170 Vila-rodona.
Centres:
43004921 CEIP Bernardí Tolrà - ZER el
Montmell.
43009382 ZER El Montmell.

Municipi: 43133 Roquetes.
Centres:
43009311 ZER Mont Caro.
43005674 CEIP Raval del Cristo - ZER Mont
Caro.
Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.
Centres:
43005583 CEIP Els Quatre Vents - ZER la
Talaia.
43009400 ZER La Talaia.
Municipi: 43155 Tortosa.
Centre:
43005625 CEIP Sant Antoni Abat - ZER
Mont Caro.
Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Centres:
43004700 CEIP Valdelors - ZER VandellòsPratdip.
43009333 ZER Vandellòs - Pratdip.
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Centres que deixen de ser d’especial dificultat

Municipi: 08299 Vilada.
Centre:
08980011 Agrupació Rural Bergueda 2.
Municipi: 08203 Sant Cebrià de Vallalta.
Centre:
08025800 CEIP El Pi Gros.
Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.
Centre:
08027420 CEIP Can Zam.
Municipi: 08296 Vallromanes.
Centre:
08030807 CEIP Els Tres Pins.
Municipi: 08164 El Pla del Penedès-1.
Centre:
08980000 Agrupació Rural Alt Penedès 1.
Municipi: 08092 Gironella.
Centre:
08980004 Agrupació Rural Berguedà.
Municipi: 17212 Vidrà.
Centre:
08980007 Agrupació Rural Osona 3.
Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor.
Centre:
08027183 CEIP de Sant Pere de Vilamajor.
Municipi: 08042 Cànoves i Samalús.
Centre:
08015375 CEIP L’Esteleda.
Municipi: 08111 Malla.
Centre:
08980005 Agrupació Rural Osona 1.
Delegació Territorial
del Baix Llobregat - Anoia
Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
Centre:
08017141 CEIP Eugeni d’Ors.
Delegació Territorial de Lleida
Municipi: 25131 Massalcoreig.
Centre:
25003111 CEIP de Massalcoreig.
Municipi: 25062 Camarasa.
Centre:
25006070 CEIP Maria Rúbies - ZER El Jonc.

Núm. 823

Municipi: 25908 Fígols i Alinyà.
Centre:
25001588 CEIP de Fígols - ZER Narieda.

Municipi: 43110 La Pobla de Massaluca.
Centre:
43980007 Agrupació Rural Terra Alta 2.

de la comissió de valoració del CEIP N-I de
Pràctiques, de la Delegació Territorial de
Barcelona I (ciutat).

Municipi: 25134 Menàrguens.
Centre:
25003135 CEIP Joan Ros i Porta.

Municipi: 43067 Ginestar.
Centre:
43980004 Agrupació Rural Ribera d’Ebre 3.

Municipi: 25190 Salàs de Pallars.
Centre:
25004012 CEIP de Salàs de Pallars - ZER
Pallars Jussà.

Municipi: 43177 Vinebre.
Centre:
43980002 Agrupació Rural Ribera d’Ebre 1.

—2 Nomenar membre de la comissió de
valoració del CEIP N-I de Pràctiques, de la
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat),
el senyor Iñaki Azcona Toscas, cap d’estudis de l’esmentat centre.

Municipi: 25078 Corbins.
Centre:
25980019 Agrupació Rural Segrià 7.
Municipi: 25081 L’Espluga Calba.
Centre:
25980002 Agrupació Rural les Garrigues 3.
Delegació Territorial de Girona
Municipi: 17901 Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura.
Centre:
17002235 CEIP Els Molins - ZER Les Gavarres.
Municipi: 17135 Pont de Molins.
Centre:
17980007 Agrupació Rural Alt Empordà 4.
Municipi: 17117 Palafrugell.
Centre:
17002466 CEIP Maria Gràcia Bassa i Rocas
- ZER Empordanet.
Municipi: 17090 Llambilles.
Centre:
17002053 CEIP Sant Cristòfor.
Municipi: 17081 Gualta.
Centre:
17001978 CEIP de Gualta - ZER Montgrí.
Municipi: 17077 Garriguella.
Centre:
17001383 CEIP Joaquim Gifré.
Municipi: 17054 Colera.
Centre:
17000950 CEIP Puig d’Esquers.
Municipi: 17035 Camós.
Centre:
17000721 CEIP Puig Bataller.
Municipi: 17030 Cabanes.
Centre:
17000615 CEIP Alt Empordà - ZER Canigó.
Municipi: 17207 La Vall d’en Bas.
Centre:
17980002 Agrupació Rural la Garrotxa.
Delegació Territorial de Tarragona
Municipi: 43025 Benifallet.
Centre:
43980008 Agrupació Rural Baix Ebre.
Municipi: 43004 Alcanar.
Centre:
43980013 Agrupació Rural Montsià.

Municipi: 43170 Vila-rodona.
Centre:
43980000 Agrupació Rural Alt Camp.
Municipi: 43174 La Vilella Baixa.
Centre:
43006149 CEIP Llicorella - ZER Montsant Serra de Prades.
Municipi: 43154 Torroja del Priorat.
Centre:
43003902 CEIP Torroja del Priorat - ZER
Montsant-Serra de Prades.
Municipi: 43148 Tarragona.
Centre:
43003239 CEIP Jaume I El Conqueridor.
Municipi: 43109 La Pobla de Mafumet.
Centre:
43980001 Agrupació Rural Tarragonès.
Municipi: 43091 Mont-ral.
Centres:
43980010 Agrupació Rural Alt Camp 2.
43006897 CEIP de Mont Ral.
(00.150.017)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2000, de
modificació de la Resolució de 12 d’abril
de 2000, per la qual es convoca concurs
de mèrits per tal de proveir llocs de treball
corresponents al cos de mestres dels centres annexos als centres de formació del
professorat.
La Resolució de 12 d’abril de 2000, per
la qual es convoca concurs de mèrits per
tal de proveir llocs de treball corresponents
al cos de mestres dels centres annexos als
centres de formació del professorat, estableix a la base quarta les comissions de
valoració dels participants, que es constituiran en cada una de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
D’acord amb la sol·licitud d’abstenció
presentada pel senyor Alejandro Ruiz de
Azúa, director del CEIP N-I de Pràctiques,
de Barcelona, com a membre de la comissió de valoració de l’esmentat centre, i
atès que les causes al·legades s’inclouen
dins els motius d’abstenció previstos a
l’article 28.2 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,

—3 El termini per presentar la corresponent recusació o manifestar l’abstenció serà
de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al
DOGC.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.150.016)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2000, de
cessament del senyor Antonio Cañoto i
Vázquez com a cap de la Secció de Registre de Títols.
Atès que el senyor Antonio Cañoto i Vázquez va ser nomenat cap de la Secció de
Registre de Títols de la Direcció General de
Centres Docents per Resolució de 21 de
març de 1996 (DOGC núm. 2200, de
29.4.1996), d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;
Vist que el senyor Antonio Cañoto i Vázquez passa a ocupar un altre lloc de treball;
Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Municipi: 43133 Roquetes.
Centre:
43980011 Agrupació Rural Baix Ebre 2.

Resolc:

Resolc:

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.
Centre:
43980009 Agrupació Rural Baix Penedès.

—1 Acceptar l’abstenció presentada pel
senyor Alejandro Ruiz de Azúa i deixar sense
efecte el seu nomenament com a membre

El senyor Antonio Cañoto i Vázquez cessa del lloc de cap de la Secció de Registre
de Títols de la Direcció General de Cen-
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tres Docents, amb efectes del dia 10 de
maig de 2000.
Barcelona, 30 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.150.019)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2000, de
cessament de la senyora Glòria González i
López com a cap de la Secció d’Inversions.
Atès que la senyora Glòria González i
López va ser nomenada cap de la Secció
d’Inversions de la Direcció General de Centres Docents per Resolució de 13 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2158, de
24.1.1996), d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;
Vist que la senyora Glòria González i López passa a ocupar un altre lloc de treball;
Atès el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:
La senyora Glòria González i López cessa del lloc de cap de la Secció d’Inversions
de la Direcció General de Centres Docents,
amb efectes des del dia 10 de maig de 2000.
Barcelona, 30 de maig de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.150.020)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
de 17 de març de 2000, per la qual es convoquen les proves que permetin completar els ensenyaments de formació professional de primer grau (DOGC núm. 3110,
pàg. 3671, de 30.3.2000).
Havent observat una errada al text original de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3110, pàg. 3671,
de 30.3.2000, se’n detalla l’oportuna correcció.
A la pàgina 3672, a l’apartat 4, on diu:
“ ...del 29 al 30 de juny...”,
ha de dir:
“... del 20 al 30 de juny...”.
Barcelona, 29 de maig de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.145.031)
CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
12 d’abril de 2000, per la qual es convoca
concurs de mèrits per tal de proveir llocs de
treball corresponents al cos de mestres als
centres experimentals de règim especial
(CERE) (DOGC núm. 3128, pàg. 5193, de
27.4.2000).
Havent observat una errada al text original en català i en castellà de l’esmentada
Resolució, tramesa al DOGC i publicada en
el núm. 3128, pàg. 5193, de 27.4.2000, se’n
detallen les oportunes correccions:
A la pàgina 5194, a l’annex 1, Comissió
de Barcelona II (comarques), on diu:
“CEIP Torre Roja (Sant Pere de Vilamajor),
”Sra. Montserrat Palou Díez, directora del
centre Torre Roja.”,
ha de dir:
“CEIP Torre Roja (Sant Pere de Vilamajor),

”Sra. M. Teresa Corts Rovira, directora del
centre Torre Roja.”.
Barcelona, 17 de maig de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.133.027)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
26 de maig de 2000, per la qual es dicten
les instruccions relatives als desplaçaments
forçosos per modificació de les plantilles
dels centres docents públics d’ensenyaments secundaris i sobre l’assignació de
destinacions provisionals als funcionaris dels
cossos d’ensenyaments secundaris i al professorat de religió per al curs 2000/2001
(FULL núm. 818, pàg. 521, de maig de
2000).
Havent observat una errada en la publicació de la Resolució esmentada al Full de
Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Ensenyament núm. 818, pàg.
521, de maig de 2000, se’n detalla la correcció oportuna:
A l’annex 5, Codis d’especialitats, Cos de
professors d’ensenyament secundari, on
diu:
“LC LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
LE LLENGUA CATALANA
I LITERATURA”
ha de dir:
“LE LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
LC LLENGUA CATALANA
I LITERATURA”
Barcelona, 1 de juny de 2000
Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
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