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RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
López Torrejón, 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 López Torrejón, de
Badalona, en petició de supressió de locals,
d’ampliació de locals nous, de supressió
d’unitats d’educació primària i d’ampliació
del segon cicle d’educació infantil (parvula-
ri), 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
López Torrejón, de Badalona, per supressió
de locals, ampliació de locals nous, supres-
sió d’unitats d’educació primària i amplia-
ció del segon cicle d’educació infantil (par-
vulari), en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 7 de juliol 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: 08000979.
Denominació: López Torrejón.
Adreça: c. Roger de Flor, 115-117.
Titular: López Torrejón, SL.
NIF: B60021003.

S’autoritza la supressió dels locals del c.
Ferrer, núm. 86-92, amb efectes a partir del
final del curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de locals del cen-
tre, amb l’edifici nou del c. Roger de Flor,
121, per a biblioteca, pati, sala d’usos
múltiples i aules de desdoblament, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza la supressió de dues unitats
d’educació primària, amb capacitat per a 50
llocs escolars, amb efectes a partir del final
del curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació del 2n  cicle d’edu-
cació infantil (parvulari) amb dues unitats,
amb capacitat per a 50 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari,
amb capacitat per a 75 llocs escolars, situ-
ades al c. Roger de Flor, núm. 115-117.

Educació primària: 6 unitats, amb capa-
citat per a 150 llocs escolars, situades al c.
Roger de Flor, núm. 115-117.

(00.171.093)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2000, per la
qual es modifica el calendari de cessament
d’activitats i extinció del concert educatiu
del centre docent privat Santa Rita, de Santa
Coloma de Gramenet.

Mitjançant la Resolució de 12 de novembre
de 1999 (DOGC núm. 3024, de 26.11.1999),
es modifica el calendari de cessament d’ac-
tivitats i extinció del concert educatiu del
centre docent privat Santa Rita, de Santa
Coloma de Gramenet.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre i d’acord amb el que
disposen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autoritzacions de centres docents
privats; el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació del calendari
de cessament progressiu d’activitats del
centre docent privat Santa Rita, de Santa
Coloma de Gramenet, per al nivell educatiu
que es determina a l’annex d’aquesta Re-
solució, d’acord amb el nou calendari que
s’hi indica. Transcorreguts els períodes fi-
xats per al cessament d’activitats quedaran
automàticament revocades les autoritzaci-
ons de funcionament legal del centre esmen-
tat.

—2 Queda modificat l’annex de l’esmen-
tada Resolució de 12 de novembre de 1999.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
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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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 11 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08027675.
Denominació: Santa Rita.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Calendari de cessament d’unitats
Nivell d’educació primària:

A la fi del curs acadèmic:
1998/1999 cessen 6 unitats.
1999/2000 cessen 2 unitats.

Calendari de reducció d’unitats concertades
A la fi del curs acadèmic:
1998/1999 cessen 4 unitats.
1999/2000 cessen 2 unitats.

I quedarà totalment extingit el concert
educatiu.

(00.173.018)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Abat Oliba, d’Igua-
lada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Abat Oliba, d’Iguala-
da, en petició d’autorització de cessament
d’activitats, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Abat Oliba, d’Iguala-

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

Sant Feliu de Llobregat, 12 de juliol de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca de l’Anoia

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08019666.
Denominació: Abat Oliba.
Adreça: c. Lleida, 3-11.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Abat Oliba, d’Iguala-
da, amb efectes a partir de la finalització del
curs 1996-97.

(00.193.011)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Carbonereta, de Montblanc.

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 Carbonereta, de
Montblanc, en petició de canvi de titulari-
tat, 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 La
Carbonereta, de Montblanc, per canvi de la
titularitat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Tarragona, 12 de juliol de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca de la Conca de Barberà

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Montblanc.
Localitat: Montblanc.
Núm. de codi: 43009591.
Denominació: La Carbonereta.
Adreça: c. del Casal, s/n.
Titular: Maria del Mar Mateu Cases.
NIF: 39681458H.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Mateu Cases, SCP, NIF G43493956,
amb efectes a partir del primer dia del mes
següent de la publicació d’aquesta Resolu-
ció.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil primer cicle: 3 unitats de
llar d’infants amb capacitat per a 41 llocs
escolars.

(00.178.116)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Salle, de Palamós.

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 Salle, de Palamós,
en petició d’autorització de modificació
d’autorització d’obertura, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.
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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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat La
Salle, de Palamós, per ampliació de 2 uni-
tats del nivell d’educació primària, en els
termes 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 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.

Girona, 13 de juliol de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Baix Empordà

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Palamós.
Localitat: Palamós.
Núm. de codi: 17002570.
Denominació: La Salle.
Adreça: c. Sant Josep 15.
Titular: Escoles Cristianes Gns. de les.
NIF: Q0800055F.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats del ni-
vell d’educació primària, amb efectes a partir
del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

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

(00.178.109)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Treball del Ripollès, de Ripoll.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del

centre docent privat Treball del Ripollès, de
Ripoll, en petició d’autorització de trasllat,
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
Treball del Ripollès, de Ripoll, per trasllat,
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.

Girona, 14 de juliol de 2000

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

Melcior Cruzate de Palau
Delegat territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Ripollès

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Ripoll.
Núm. de codi: 17007725.
Denominació: Treball del Ripollès.
Adreça: ctra. de Puigcerdà, km 108/109.
Titular: Escola del Treball del Ripollès, Fun-
dació S. F.
NIF: G17496985.

S’autoritza el trasllat del centre a un nou
edifici emplaçat a la Ronda Mas d’en Bosch,
de Ripoll, amb efectes a partir del curs 1999-
2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

FP de grau mitjà:
Família manteniment i serveis a la produc-

ció: cicle formatiu d’instal·lació i manteni-
ment electromecànic de maquinària i con-
ducció de línies, 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

FP de grau superior:
Família fabricació mecànica: cicle forma-

tiu de desenvolupament de projectes me-

cànics, 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Cicle formatiu de producció per mecanit-
zació, 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

(00.178.098)

EDICTE de 4 de juliol de 2000, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants priva-
da L’Avió de Fusta, de Parets del Vallès.

En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada L’Avió de
Fusta, de Parets del Vallès, codi 08050314,
es va intentar notificar, en data 3 de maig
de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de
vista i audiència a la seva titular, senyora M.
Antònia Pérez Javegas, al domicili del car-
rer Consell de Cent, 1, de Parets del Vallès.
El servei de correus va retornar la notifica-
ció esmentada en data 15 de maig de 2000.

Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El servei de correus tam-
bé va retornar aquesta notificació en data
29 de maig de 2000.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es
notifica a la senyora M. Antònia Pérez Ja-
vegas, l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants pri-
vada L’Avió de Fusta, de Parets del Vallès,
codi 08050314.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, abans esmen-
tada, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències del
carrer de Casp, 15, 2a planta, de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores, perquè pugui
al·legar el que li interessi i presentar els do-
cuments i justificacions que consideri opor-
tuns, en el termini de quinze dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 4 de juliol de 2000

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

(00.171.090)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Academia Hispano-Francesa, 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 Academia Hispano-
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Francesa, de Barcelona, en petició de can-
vi de titularitat i d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau mit-
jà i de grau superior, 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 la forma-
ció professional a l’àmbit del sistema edu-
catiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Academia Hispano-Francesa, de Barcelona,
per canvi de titularitat i obertura dels ense-
nyaments de formació professional de grau
mitjà i de grau superior en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—3 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, 18 de juliol 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: 08035571.
Denominació: Academia Hispano-Francesa.
Adreça: av. Portal de l’Àngel, 23.
Titular: Girau Puig Serra, Xavier.
NIF: 36965556W.

S’autoritza el canvi de titularitat, que pas-
sa a ser AHF Gestió Educativa, SL, amb
NIF B60909496, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

S’autoritza l ’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà, amb els cicles que es detallen a la
composició del centre, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l ’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior següents:

Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de gestió comercial i màrqueting amb
2 grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 40 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 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 20 llocs esco-
lars.

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de gestió comercial i màrqueting amb
2 grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
a homologat amb capacitat per a 360 llocs
escolars. Aquest nivell quedarà cessat a
la fi del curs 1999-2000.

(00.186.031)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Immaculada, de Sant Vicenç dels Horts.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat La Imma-
culada, de Sant Vicenç dels Horts, en

petició d’autorització de reducció d’uni-
tats del nivell d’educació primària, i de
modificació i ampliació dels locals del
centre, 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,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Immaculada, de Sant Vicenç dels Horts, per
reducció d’unitats del nivell d’educació pri-
mària, i per modificació i ampliació dels lo-
cals del centre, en els termes que s’espe-
cifiquen 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.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol 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 del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Localitat: Sant Vicenç dels Horts.
Núm. de codi: 08028655.
Denominació: La Immaculada.
Adreça: c. Rafael Casanova, núm. 44-46.
Titular: Doctrina Cristiana, Germanes de la.
NIF: Q0800385G.

S’autoritza la reducció de 2 unitats del ni-
vell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars,  amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-97.

S’autoritza la modificació i ampliació dels
locals on s’imparteix l’educació infantil, al
c. Rafael Casanova, núm. 44-46, de Sant
Vicenç dels Horts, amb efectes des de l’ini-
ci del curs 1999-2000.
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Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

(00.186.036)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat, Santísima Trinidad, 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 Santísima Trinidad, de
Barcelona, en petició de canvi de denomi-
nació, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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
Santísima Trinidad, de Barcelona, per canvi
de denominació, en els termes que s’espe-
cifiquen 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, 18 de juliol 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: 08014310.
Denominació: Santísima Trinidad.
Adreça: carretera d’Esplugues, 70.
Titular: Germanes Trinitàries.
NIF: Q0800703A.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Santíssima Trinitat.

(00.186.041)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sant Ferran, de Castelldefels.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Ferran, de Cas-
telldefels, en petició de reducció d’unitats del
nivell d’educació primària, d’obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria, i
de supressió dels ensenyaments de batxille-
rat unificat polivalent, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Sant
Ferran, de Castelldefels, per reducció d’uni-
tats del nivell d’educació primària, d’obertu-
ra de l’etapa d’educació secundària obliga-
tòria, i de supressió dels ensenyaments de
batxillerat unificat polivalent, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—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.

Sant Feliu de Llobregat, 19 de juliol 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 del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Núm. de codi: 08015879.
Denominació: Sant Ferran.
Adreça: avinguda 301, núm. 41.
Titular: Colegio San Fernando de Castell-
defels, SA.
NIF: A-58479346.

S’autoritza la reducció de 3 unitats del ni-
vell d’educació primària amb capacitat per
a 75 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-97.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova
ordenació del sistema educatiu a Cata-
lunya.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de batxillerat unificat polivalent, amb
efectes a partir de la fi del curs 1998/99.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars. En funci-
onament d’acord amb el calendari.

(00.186.029)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2000, per
la qual es declaren aptes en la fase de pràc-
tiques i aprovats en els corresponents pro-
cediments selectius aspirants nomenats
funcionaris en pràctiques del cos de mes-
tres, del cos de professors d’ensenyament
secundari i del cos de professors d’esco-
les oficials d’idiomes.

D’acord amb el que estableix la Resolu-
ció de 18 de març de 1999 (DOGC núm.
2853, de 23.3.1999), per la qual es va obrir
convocatòria per a la realització de proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents i per a l’adquisició de noves es-
pecialitats, els aspirants han efectuat el
període de pràctiques corresponent, regu-
lat per la Resolució de 12 de gener de 2000
(DOGC núm. 3062, de 24.1.2000).

Atès que l’esmentada Resolució de 18 de
març de 2000 disposa a la base 12 que el
Departament d’Ensenyament publicarà la
llista definitiva de seleccionats en el procés
selectiu en acabar la fase de pràctiques, cal
fer les declaracions escaients, tenint en
compte que les comissions qualificadores,
constituïdes a l’empara del que disposa la
Resolució de 12 de gener de 2000, han
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avaluat i qualificat la fase de pràctiques dels
que l’han efectuada durant el curs acadè-
mic 1999-00.

Amb aquesta finalitat, d’acord amb la pro-
posta de la Direcció General de Recursos
Humans,

Resolc:

—1 Declarar apta en la fase de pràctiques
i aprovada en el procediment selectiu con-
vocat per la Resolució de 29 de març de
1994 i d’acord amb la Resolució de 6
d’agost de 1999 (DOGC núm. 2971, de
9.9.1999) la senyora M. Dolors Ros Clua,
amb DNI núm. 40.869.163, funcionària en
pràctiques del cos de professors d’ensenya-
ment secundari, per l’especialitat de geo-
grafia i història.

—2 Declarar apte en la fase de pràctiques
i aprovat en el procediment selectiu con-
vocat per la Resolució de 26 de març de
1997 (DOGC núm. 2362, de 2.4.1997) el
senyor Xavier Farré Vidal, amb DNI núm.
77.785.018, nomenat funcionari en pràcti-
ques del cos de professors d’ensenya-
ments secundaris, especialitat de llengua i
literatura catalana, per la Resolució de 6
de novembre de 1997 (DOGC núm. 2522,
de 20.11.1997), que no va poder ser ava-
luat perquè tenia ajornada la fase de pràc-
tiques durant el curs acadèmic 1998-99.

—3 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procediment selectiu corres-
ponent els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres, del cos de
professors d’ensenyament secundari per la
Resolució de 25 de gener de 1999 (DOGC
núm. 2821, de 5.2.1999), modificada per la
Resolució de 29 d’abril (DOGC núm. 2890,
de 17.5.1999), que no van poder ser avalu-
ats amb la seva promoció atès que van pres-
tar serveis per un període inferior a sis me-
sos, que es detallen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

—4 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procés selectiu correspo-
nent els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres, del cos de
professors d’ensenyament secundari i del cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes per
la Resolució de 15 d’octubre de 1999 (DOGC
núm. 3023, de 25.11.1999), modificada per
la Resolució de 15 d’abril de 2000 (DOGC
núm. 3127, de 26.4.2000), llevat dels casos
que s’especifiquen als punts següents.

—5 Els aspirants que es detallen a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució, que han pres-
tat serveis durant un període inferior a sis
mesos, establert en la base 14 de la Reso-
lució de 12 de gener de 2000, de regulació
de la fase de pràctiques, no han estat
avaluats en aquest curs 1999-2000 per
causes justif icades, i en conseqüència
hauran de repetir la fase de pràctiques
durant el curs 2000-2001.

—6 Declarar no aptes en la fase de pràc-
tiques els aspirants que es detallen a l’an-
nex 3 d’aquesta Resolució, que segons el
que disposa la base 11 de la Resolució de
18 de març de 1999, podran incorporar-se

amb els seleccionats de la següent promo-
ció per repetir per una única vegada la fase
de pràctiques.

—7 S’accepta la renúncia als drets que pu-
guin correspondre per la seva participació en
el procediment selectiu convocat per la Re-
solució de 18 de març de 1999 (DOGC núm.
2853, de 23.3.1999) del senyor Jaume Roca
Batlle, amb DNI núm. 4,653,654, nomenat
funcionari en pràctiques per la Resolució de
25 de novembre de 1999 del cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, de l’especia-
litat de matemàtiques.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin oportú per a la de-
fensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Cos de mestres

Especialitat: educació física.
Cognoms i nom: Moreno Rodríguez, Pilar.
Núm. de DNI: 39.694.734.

Especialitat: educació musical.
Cognoms i nom: Coroleu Rodríguez, Xavier.
Núm. de DNI: 38.112.073.

ANNEX 2

Cos de mestres

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Nieto Cardenas, María
José.
Núm. de DNI: 38.145.156.

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Especialitat: llatí.
Cognoms i nom: Iranzo Abellán, Salvador.
Núm. de DNI: 43.419.570.

Especialitat: anglès.
Cognoms i nom: Martín Bravo, Maria.
Núm. de DNI: 52.396.658.

ANNEX 3

Cos de mestres

Especialitat: educació física.
Cognoms i nom: Herrera Cabrera, M. del Pilar.
Núm. de DNI: 52.151.216.

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Domingo Fornells, Dúnia.
Núm. de DNI: 39.341.736.

Cos de professors d’ensenyament secundari

Especialitat: llatí.
Cognoms i nom: Cozar Marín, José María.
Núm. de DNI: 46.567.812.

(00.192.026)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2000, d’as-
signació de destinació de funcionaris do-
cents a l’institut d’educació secundària Puig
i Castellar, de Santa Coloma de Gramenet.

Per Resolució de 6 d’abril de 1998 (DOGC
núm. 2628, de 28.4.1998), se suprimeixen
els ensenyaments de formació professional
de l’institut d’educació secundària la Basti-
da, de Santa Coloma de Gramenet, amb
número de codi 08037176.

Alhora, per Resolució de 21 d’abril de
1998 (DOGC núm. 2637, de 12.5.1998),
s’implanten determinats cicles formatius
de formació professional a l’institut d’edu-
cació secundària Puig i Castellar, de San-
ta Coloma de Gramenet.

A l’annex 1 de l’esmentada Resolució
s’especifica que els ensenyaments dels ci-
cles formatius de formació professional de
grau superior: administració i finances i
administració de sistemes informàtics, i els
de grau mitjà: gestió administrativa i comerç,
s’implanten a l’institut d’educació secundà-
ria Puig i Castellar, de Santa Coloma de
Gramenet, amb número de codi 08028047,
emplaçat a l’av. Anselm Rius, s/n, de Santa
Coloma de Gramenet.

D’acord amb el que estableixen la dispo-
sició addicional quinzena del Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre (BOE núm. 239,
de 6.10.1998), i l’article 3 de la Resolució
de 6 d’abril de 1998 (DOGC núm. 2628, de
28.4.1998), cal adoptar les mesures corres-
ponents en relació amb el professorat.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Assignar destinació, amb efectes de
l’inici del curs 2000-2001, a l’institut d’edu-
cació secundària Puig i Castellar, emplaçat
a l’avinguda Anselm Rius, s/n, de Santa
Coloma de Gramenet, amb número de codi
08028047, als funcionaris docents que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 L’adscripció d’aquests funcionaris a
l’institut d’educació secundària Puig i Cas-
tellar, de Santa Coloma de Gramenet, no
comporta pèrdua d’antiguitat en la seva
destinació, ni modificació de la seva situa-
ció administrativa ni dels drets correspo-
nents, d’acord amb el que estableix la dis-
posició addicional catorzena del Reial de-
cret 2112/1998, de 2 d’octubre.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 29 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, 27 de juliol de 2000

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Cos: professors d’ensenyament secundari.
Especialitat: administració d’empreses/or-
ganització i gestió comercial (tecnologia ad-
ministrativa i comercial).
Nom: Francesc Xavier Fernandez Bravo.
DNI: 46.029.852.

Cos: professors d’ensenyament secundari.
Especialitat: administració d’empreses/or-
ganització i gestió comercial (tecnologia ad-
ministrativa i comercial).
Nom: Juan Luis Bedia Urbano.
DNI: 18.725.975.

Cos: professors tècnics de formació profes-
sional.
Especialitat: processos comercials/proces-
sos de gestió administrativa (pràctiques ad-
ministratives i comercials).
Nom: Carles Soto Franco.
DNI: 46.600.989.

Cos: professors tècnics de formació profes-
sional.
Especialitat: processos comercials/proces-
sos de gestió administrativa (pràctiques ad-
ministratives i comercials).
Nom: Juana Robles Flores.
DNI: 38.553.062.

Cos: professors tècnics de formació profes-
sional.
Especialitat: processos comercials/proces-
sos de gestió administrativa (pràctiques ad-
ministratives i comercials).
Nom: Fernando Martinez Navarro.
DNI: 46.115.176.

Cos: professors tècnics de formació profes-
sional.
Especialitat: processos comercials/proces-
sos de gestió administrativa (pràctiques ad-
ministratives i comercials).
Nom: Lourdes Piñol Selva.
DNI: 37.776.352.

(00.199.103)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1309/00.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de

transport escolar dels alumnes de l’IES
Josep Pla a l’escola Pirineu, ambdós cen-
tres ubicats a la ciutat de Barcelona.

b) Termini d’execució: des del 15 de se-
tembre de 2000 fins al 22 de juny de 2001.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import màxim: 38.232.000 ptes., IVA in-

clòs, equivalent a 229.778,95 euros, des-
glossat en les següents anualitats:

Any 2000: 14.472.000 ptes. (67 dies) de
setembre a desembre de 2000.

Any 2001: 23.760.000 ptes. (110 dies) de
gener a juny de 2001.

—5 Garanties
Provisional: no se n’exigeix d’acord amb

el que estableixen els articles 35 i 203.2.c)
del Text Refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 9, catego-

ria B. La seva presentació es potestativa i
únicament a efectes de dispesa de la acre-
ditació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és festiu, la pre-
sentació de proposicions es prorrogarà fins al
proper dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 de setembre de 2000. En el cas

que es presentin proposicions por correus, es
comunicarà oportunament als interessats la
data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 12 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 28 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.208.007)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament amb op-
ció de compra de material d’informàtica.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.

c) Número d’expedient: 52/00.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: arrendament,

amb opció de compra, de material d’informà-
tica amb destinació al centres docents públics
de Catalunya, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars.

b) Termini d’execució: el material adjudi-
cat haurà d’estar lliurat i instal·lat abans de
l’1 de novembre de 2000 en tots els cen-
tres destinataris. El termini d’execució del
contracte finalitzarà el 30 de juny de 2004.
En aquesta data es determinarà si s’exer-
ceix l’opció de compra.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent, d’acord amb els ar-
ticles 71, 73.2 i 180.2 del text refós de la Llei
de contractes de les administracions públi-
ques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/
2000, de 16 de juny.

b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 1.149.700.728 ptes., IVA in-

clòs, equivalent a 6.909.840,54 euros,
corresponents a un import mensual de
26.129.562 ptes., durant un període total
de 44 mensualitats (des de l’1 de novembre
de 2000 fins al 30 de juny de 2004, ambdu-



811

Núm. 828

es dates incloses), i es desglossa amb les
anualitats següents:

per l’any 2000:
52.259.124 ptes. (314.083,66 euros).

per l’any 2001:
313.554.744 ptes. (1.884.501,97 euros).

per l’any 2002:
313.554.744 ptes. (1.884.501,97 euros).

per l’any 2003:
313.554.744 ptes. (1.884.501,97 euros).

per l’any 2004:
156.777.372 ptes. (942.250,98 euros).

—5 Garanties
Provisional: del 2% de l’import màxim de

licitació dels lots als quals es licita.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-
sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 8 de setembre de 2000.
g) Internet: http://www.gencat.es/ense/

ense_lici.html

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 de se-

tembre de 2000, abans de les 17 hores. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’Ense-
nyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un telegra-
ma durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos,
des de l’obertura pública de les ofertes.

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 7.4.1 del plec de clàusules
administratives particulars.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-

sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 25 de setembre de 2000.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra dels ítems de programari,
d’acord amb les instruccions que donarà la
Secció de Contractació d’Equipaments i
Serveis.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 26 de juliol de 2000.

Barcelona, 28 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.209.007)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.

c) Número d’expedient: 68/00.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministra-

ment de material pel batxillerat artístic amb
destinació al centres docents públics de
Catalunya, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació de l’adjudicació.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

Segons els articles 71, 73.2 i 180 del text
refós de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques aprovat pel Reial de-
cret legislatiu 2/2000, de 16 de juny

a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 63.281.940 ptes., IVA inclòs,

equivalent a 380.332,12 euros.

—5 Garanties
Provisional: del 2% de l’import màxim de

licitació dels materials als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.1 del text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat del Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, queden dispensades
de constituir garantia provisional aquelles
empreses el pressupost tipus de les quals
dels materials als quals concorrin, sigui infe-
rior, IVA exclòs, a 35.660.846 ptes.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-
sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 12 de setembre de 2000.

g) Internet: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 de se-

tembre de 2000 abans de les 17 hores. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’Ense-
nyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un telegra-
ma durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador esta
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos,
des de l’obertura pública de les ofertes.

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 7.4.1 del plec de clàusules
administratives particulars.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-

sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 27 de setembre de 2000.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra de tots els materials als quals
es liciti, d’acord amb les instruccions que
donarà la Secció de Contractació d’Equi-
paments i Serveis.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 28 de juliol de 2000.

Barcelona, 28 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.213.006)

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 Escola Pia de Sabadell,
de Sabadell (DOGC núm. 3101, pàg. 3054,
de 17.3.2000).

Havent observat una errada al text de
l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 3101, pàg. 3054, de
17.3.2000, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:
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A la pàgina 3055, a l’annex de la Reso-
lució, on diu:

“NIF : Q0800595A”,
ha de dir:

“NIF : Q0800073I”.

Barcelona, 25 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.193.063)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
18 de maig de 2000, per la qual s’autoritza
l’obertura del centre docent privat Esinde,
de Mataró (DOGC núm. 3153, pàg. 7117,
de 2.6.2000).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3153, pàg. 7117,
de 2.6.2000, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A l’annex de la Resolució, a la pàg. 7118,
on diu:

“en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars”,
ha de dir:

“en cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars”.

Barcelona, 4 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.171.140)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
29 de maig de 2000, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Sagrat Cor de Jesús,
de Montcada i Reixac (DOGC núm. 3161,
pàg. 7783, de 15.6.2000).

Havent observat una errada al text de
l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 3161, pàg. 7783, de
15.6.2000, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 7783, a l’annex de la Reso-
lució, on diu:

“NIF: Q5800439A.”,
ha de dir:

“NIF: Q0800062B.”.

Barcelona, 25 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.193.061)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 16 de juny de 2000, d’homologació de
llibres de text i materials curriculars per a
l’alumnat dels centres docents públics i pri-
vats d’ensenyament no universitari de
Catalunya (DOGC núm. 3167, pàg. 8216,
de 23.6.2000).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
bl icat al número 3167, pàg. 8216, de

23.6.2000, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A l’annex, a la pàgina 8217, on diu:
“Super Bus 3. Llengües estrangeres: an-

glès. M. J. Lobo, P. Subirà. Editorial McMi-
llan Heinemann.

”Super Bus 4. Llengües estrangeres:
anglès. M. J. Lobo, P. Subirà. Editorial
McMillan Heinemann.

”Super Bus 3. Quadern d’activitats. Llen-
gües estrangeres: anglès. M. J. Lobo, P.
Subirà. Editorial McMillan Heinemann.”,
ha de dir:

“Super Bus 3. Llengües estrangeres: an-
glès. M. J. Lobo, P. Subirà. Editorial Mac-
Millan Heinemann.

”Super Bus 4. Llengües estrangeres:
anglès. M. J. Lobo, P. Subirà. Editorial
MacMillan Heinemann.

”Super Bus 3. Quadern d’activitats. Llen-
gües estrangeres: anglès. M. J. Lobo, P.
Subirà. Editorial MacMillan Heinemann.”,

Barcelona, 25 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.193.009)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 8 de juny de 2000, per la qual es nome-
nen els tribunals que han de jutjar els proce-
diments selectius per a la provisió de places
de funcionaris docents i per a l’adquisició de
noves especialitats (DOGC núm. 3160, pàg.
7738, de 14.6.2000).

Havent observat errades al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC
i publicat al núm. 3160, pàg. 7738, de
14.6.2000, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 7742, annex 1, cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, especi-
alitat d’educació física, tribunal número 02,
a la columna on diu:

“President: Pedro Serveto Olive.”,
ha de dir:

“President: Pere Serveto Olive.”.

A la pàgina 7745, annex 1 i pàgina 7748,
annex 2, cos de professors tècnics de for-
mació professional, especialitat de cuina i
pastisseria, tribunal número 01 i 02, a la
columna on diu:

“Vocal 4: Josep Jardí Serres.”,
ha de dir:

“Vocal 4: Jordi Jardí Serres.”.

Barcelona, 5 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.185.021)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
13 de juny de 2000, de convocatòria de
concurs de mèrits per a l’adquisició de la
condició de catedràtic (DOGC núm. 3163,
pàg. 7921, de 19.6.2000).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3163, pàg. 7921,
de 19.6.2000, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàg. 7922, base general 1.8, apartat
A), on diu:

“b) Programació d’un crèdit comú d’una
de les àrees o matèries de coneixement de
l’ensenyament secundari obligatori, o bat-
xillerat o cicles formatius que inclourà:”,
ha de dir:

“b) Programació d’un crèdit comú d’una
de les àrees de coneixement de l’ensenya-
ment secundari obligatori, o d’un crèdit
d’una matèria comuna o de modalitat del
batxillerat o la programació de durada equi-
valent a un trimestre d’un crèdit de cicles
formatius, que inclourà:”.

Barcelona, 24 de juliol de 2000

P. A. (Resolució de 28 de març de 2000)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(00.201.061)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1120/00.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: lloguer de 30

impressores làser de xarxa per a les unitats
administratives del Departament d’Ensenya-
ment.

b) Termini d’execució: des de l’1 d’octu-
bre de 2000 al 30 de setembre de 2003.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 7.884.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 47.383,79 euros, desglossat en
les següents anualitats:

Any 2000: 657.000 ptes., equivalent a
3.948,65 euros.

Any 2001: 2.628.000 ptes., equivalent a
15.794,60 euros.

Any 2002: 2.628.000 ptes., equivalent a
15.794,60 euros.

Any 2003: 1.971.000 ptes., equivalent a
11.845,95 euros

Està condicionat a l’aprovació de l’acord
del Govern de despesa pluriennal.

—5 Garanties
Provisional: dispensada, d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny.
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Núm. 828

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins al dia

21 d’agost de 2000, a les 14 hores. En el
cas que la publicació de l’Anunci al Boletín
Oficial del Estado i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya sigui posterior al
dia 4 d’agost de 2000, el termini per pre-
sentar la documentació quedarà automàti-
cament prorrogat fins que hagin trans-
corregut 15 dies naturals a part i r  de
l’endemà de la data de l’última publicació.
En el cas que l’últim dia del termini sigui
dissabte o festiu, es prorrogarà fins el se-
güent dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili i localitat: els esmentats al punt

6 d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 8 de setembre de 2000. En el

cas que el dia de presentació de proposici-
ons s’hagi prorrogat, es comunicarà opor-
tunament als interessats la data d’obertura
de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 24 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.196.064)

DECRET 264/2000, de 31 de juliol, de cre-
ació d’un col·legi d’educació infantil i pri-
mària a Lliçà d’Amunt.

La previsió de la demanda d’escolaritza-
ció en els nivells d’educació infantil i educa-
ció primària aconsella la revisió al municipi
de Lliçà d’Amunt de l’oferta de places es-
colars públiques, per tal de possibilitar una
millor resposta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, de regulació del dret
a l’educació, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, i amb la deliberació prèvia
del Govern,

Decreto:

Crear un col·legi d’educació infantil i pri-
mària a Lliçà d’Amunt, amb número de codi
08055907, per desglossament del CEIP Sant
Baldiri, amb número de codi 08047686, de
Lliçà d’Amunt, ubicat al c. de Folch i Torres,
s/n, de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).

Disposició final

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

Barcelona, 31 de juliol de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.202.059)

DECRET 265/2000, de 31 de juliol, pel qual
es crea una escola oficial d’idiomes a
Manresa.

Per tal de satisfer la demanda d’ensenya-
ments d’idiomes i ampliar l’oferta d’opcions
educatives, el Departament d’Ensenyament
creu aconsellable la creació d’una escola
oficial d’idiomes a Manresa.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, reguladora del dret a l’educació, a
proposta de la consellera d’Ensenyament i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Crear una escola oficial d’idio-
mes, amb número de codi 0805955, a
Manresa, ubicada al carrer Barriada Cots,
s/n, de Manresa (Bages).

Article 2. A l’escola esmentada s’imparti-
ran els ensenyaments dels idiomes que de-
termini el Departament d’Ensenyament.

Disposició final

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

Barcelona, 31 de juliol de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.202.061)

DECRET 266/2000, de 31 de juliol, pel qual
es regula la Inspecció d’Ensenyament.

La Generalitat de Catalunya, en exercici
de les seves competències en matèria
d’educació, regulà la Inspecció d’Ensenya-
ment mitjançant el Decret 163/1989, de 23
de juny.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE), inclou la inspecció educativa com
un dels factors primordials per afavorir la
millora de la qualitat de l’ensenyament.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents (LOPAGCD), crea
el cos d’inspectors d’educació i en deter-
mina el procediment d’accés, es refereix a
les funcions de la inspecció educativa i dóna
una especial rellevància, a l’igual que la
LOGSE, a l’avaluació del sistema educatiu
i dels centres, professorat i ensenyaments
que l’integren, concretant la participació de
la inspecció educativa en aquesta avalua-
ció. Estableix, així mateix, que les adminis-
tracions educatives, en el marc de les se-
ves competències, han d’organitzar la
inspecció educativa i determinar-ne el fun-
cionament.

L’abast i la importància dels canvis pro-
duïts fan necessari adequar a la nova situ-
ació la regulació de la Inspecció d’Ensenya-
ment a Catalunya, per tal de respondre a
les necessitats del nou sistema, a les ex-
pectatives de la comunitat educativa i a la
política educativa del Govern, definint un
model d’Inspecció que contribueixi a la més
gran eficiència en el desenvolupament de
les seves funcions i a la millora del sistema
educatiu i de la qualitat de l’ensenyament.

Aquesta millora permanent de la qualitat
en la gestió educativa fa imprescindible l’as-
soliment de la cultura avaluativa en el siste-
ma. El paper assignat a la inspecció com a
agent principal en l’avaluació externa dels
centres docents i en l’avaluació de la funció
directiva i de la funció docent, juntament
amb el de col·laboració en l’avaluació del
sistema educatiu i el d’assessorament als
centres en el seus processos d’avaluació
interna, fan de l’avaluació una funció fona-
mental de la Inspecció d’Ensenyament.

Així, les funcions d’assessorament i de se-
guiment de l’acció educativa i de la gestió
escolar aporten a la Inspecció d’Ensenya-
ment un coneixement de la realitat dels
centres docents i dels serveis educatius
essencial per a la col·laboració en la detec-
ció de necessitats i en la planificació dels
recursos, així com en els processos d’inno-
vació pedagògica i administrativa.

En conseqüència, la Generalitat de Cata-
lunya, en el marc de les seves competènci-
es i de les normes bàsiques establertes a la
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LOGSE i la LOPAGCD, regula, mitjançant el
present Decret, l’organització i el funciona-
ment de la Inspecció d’Ensenyament a
Catalunya.

Aquest Decret determina les funcions de
la Inspecció d’Ensenyament, tot recollint es-
pecíficament, en el marc dels aspectes
destacats en aquest preàmbul, les pròpies
de l’avaluació i l’assessorament dels cen-
tres docents. Explicita també les atribuci-
ons que la consideració legal d’autoritat en
el seu àmbit professional atorga als inspec-
tors i inspectores d’educació en l’exercici
de les seves funcions.

El Decret atribueix a la Subdirecció Ge-
neral de la Inspecció la direcció i coordina-
ció de les activitats de la Inspecció d’Ense-
nyament en el marc de les directrius que el
Departament d’Ensenyament determini.
Aquestes activitats s’han de concretar en
plans de treball que donin unitat i cohesió a
l’actuació de la Inspecció d’Ensenyament a
Catalunya, la qual, d’acord amb la descen-
tralització administrativa del Departament,
està adscrita a les diferents delegacions ter-
ritorials.

Així mateix, el Decret configura un model
d’Inspecció orientat a potenciar tant les
competències genèriques de la funció ins-
pectora, comunes a tots els inspectors i
inspectores, com les derivades de la forma-
ció i experiència acadèmica i docent dels
seus membres que emmarquen la seva ac-
tuació especialitzada. Les inspeccions ter-
ritorials i les àrees específiques donen les
corresponents respostes organitzatives, in-
cloent-hi els mecanismes de participació
tècnica dels seus membres en la definició i
el desenvolupament dels seus plans de tre-
ball i en les qüestions que hi estan relacio-
nades.

La importància de les funcions que s’en-
comanen a la Inspecció i la seva contribu-
ció a la millora permanent del sistema edu-
catiu fan necessari establir un procediment
d’accés adequat i plans de formació que
aprofundeixin en la construcció del perfil
professional propi de l’inspector d’educa-
ció i en la seva adequació a l’evolució de
les necessitats del sistema educatiu. Així
mateix, el Departament d’Ensenyament ha
d’establir mecanismes per avaluar el com-
pliment de les referides funcions.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de
consulta i participació amb els representants
del personal al servei de les administraci-
ons públiques, amb el l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
proposta de la consellera d’Ensenyament, i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1. Finalitats, funcions i exercici
de la funció inspectora

Article 1. Inspecció educativa
1.1 El Departament d’Ensenyament

exerceix la inspecció dels centres docents
i dels serveis, programes i activitats que

integren el sistema educatiu a Catalunya,
tant de titularitat pública com privada, per
tal d’assegurar la qualitat de l’ensenyament,
la millora permanent del sistema educatiu i
el compliment de la normativa que el regu-
la, i garantir els drets i l’observança dels
deures dels membres de la comunitat es-
colar.

1.2 A aquestes efectes, s’encomana la
supervisió, l’assessorament, l’avaluació i el
control d’aquests centres, serveis, progra-
mes i activitats a la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Article 2. Funcions
Les funcions de la Inspecció d’Ensenya-

ment són les següents:
a) Supervisar l’organització i el funciona-

ment dels centres docents, dels serveis
educatius i de la intervenció dels programes
educatius en el territori i afavorir-ne la coor-
dinació.

b) Assessorar els centres docents i els
serveis educatius en aspectes organitzatius,
pedagògics i d’innovació educativa, així com
en el compliment de la normativa i en els
processos d’avaluació interna.

c) Assessorar el professorat en l’exercici
de la pràctica docent i en el conjunt d’ac-
tivitats relacionades amb el procés educa-
tiu dels alumnes.

d) Avaluar els centres docents, l’exercici
de la funció directiva i de la funció docent i
la intervenció dels serveis i programes edu-
catius en l’activitat educativa i participar en
l’avaluació general del sistema educatiu.

e) Vetllar pel compliment, en els centres
docents i en els serveis educatius, de la nor-
mativa reguladora que afecti el seu funcio-
nament, i assessorar, orientar i informar els
sectors de la comunitat escolar en l’exerci-
ci dels seus drets i en el compliment de les
seves obligacions.

f) Orientar els equips directius en l’adop-
ció i el seguiment de mesures que afavorei-
xin la convivència, la participació de la co-
munitat escolar i la resolució de conflictes.

g) Informar sobre qualsevol aspecte re-
lacionat amb l’ensenyament, a requeriment
de l’òrgan del qual depèn o d’ofici, per la
via reglamentària i quan així ho consideri
necessari, en relació amb assumptes que
conegui en l’exercici de les seves funcions.

h) Col·laborar en la planificació i la coor-
dinació dels recursos educatius i en la de-
tecció de necessitats de formació del pro-
fessorat i participar, si és el cas, en la
realització d’aquesta formació.

i) Col·laborar en els processos de refor-
ma educativa i de renovació pedagògica i
en aquelles activitats relatives a l’assoliment
dels objectius educatius del Departament
d’Ensenyament.

Article 3. Exercici de les funcions d’inspec-
ció

3.1 Les funcions d’inspecció són des-
envolupades pels inspectors i inspectores
d’educació pertanyents al cos d’inspectors
d’Educació i al cos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa.

3.2 Aquestes funcions podran ser exer-
cides transitòriament, en ocasió de vacant,
per funcionaris docents adscrits en comis-
sió de serveis, que reuneixin els requisits

establerts per a l’accés al cos d’inspectors
d’Educació a l’article 38 de la Llei orgànica
9/1995, de 20 de novembre, tenint en
compte les necessitats funcionals de la Ins-
pecció en les diferents especialitats i les ne-
cessitats pròpies dels territoris on hagin de
prestar serveis.

3.3 L’activitat dels inspectors i les ins-
pectores d’educació té un doble vessant:
el general, comú a tots, i l’especialitzat, vin-
culat amb les especialitats que es tinguin
reconegudes de les previstes a l’article 12
d’aquest Decret.

3.4 En l’exercici de les seves funcions
els inspectors i inspectores d’educació te-
nen la consideració d’autoritat pública i, com
a tal, estan facultats per aixecar actes amb
naturalesa de document públic i rebran dels
diferents membres de la comunitat educa-
tiva, així com de les altres autoritats i funci-
onaris, l’ajut i la col·laboració necessaris per
al desenvolupament de la seva activitat.

3.5 En l’exercici de les seves funcions
els inspectors i inspectores d’educació te-
nen atribució per:

a) Visitar les diverses dependències dels
centres docents, tant públics com privats, i
dels serveis educatius.

b) Observar el desenvolupament de qual-
sevol activitat docent o acadèmica.

c) Supervisar la documentació acadèmi-
ca i administrativa dels centres docents, tant
públics com privats, i dels serveis educatius.

d) Requerir informació dels diferents sec-
tors de la comunitat escolar.

e) Convocar i celebrar reunions amb
membres de la comunitat escolar i partici-
par, si escau, en reunions dels diferents
òrgans del centre.

f) Accedir a la informació dels altres òr-
gans i serveis del Departament d’Ensenya-
ment que sigui necessària per a l’exercici
de les seves funcions, pels procediments
establerts.

Capítol 2. Organització de la Inspecció

Article 4. Organització
La Inspecció d’Ensenyament s’organitza

amb criteris territorials, d’acord amb l’es-
tructura territorial del Departament d’Ense-
nyament, i amb criteris d’especialització,
d’acord amb l’ordenació curricular i d’altres
aspectes fonamentals del sistema educatiu.

Article 5. Pla director de la Inspecció
El Departament d’Ensenyament fixa peri-

òdicament les línies i els criteris d’actuació
de la Inspecció d’Ensenyament. La concre-
ció d’aquestes línies i criteris i de les acti-
vitats que la Inspecció d’Ensenyament ha
de dur a terme en el desenvolupament de
les seves funcions constitueix el pla direc-
tor de la Inspecció, el qual és elaborat per
la Subdirecció General de la Inspecció i
aprovat pel secretari general del Departa-
ment d’Ensenyament.

Article 6. La Subdirecció General de la Ins-
pecció

6.1 La Subdirecció General de la Inspec-
ció exerceix la direcció i la coordinació de
les funcions d’inspecció que corresponen al
Departament d’Ensenyament.
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6.2 A la Subdirecció General de la Ins-
pecció li correspon:

a) Elaborar el pla director i efectuar el segui-
ment i l’avaluació del seu desenvolupament.

b) Col·laborar amb les unitats del Depar-
tament d’Ensenyament en la planificació de
les actuacions per a les quals es requereixi
la intervenció de la Inspecció i vehicular els
encàrrecs que en derivin.

c) Coordinar i fer el seguiment de l’actu-
ació de les inspeccions territorials, de les
àrees específiques i dels àmbits de treball,
i elaborar orientacions i instruments per a
l’exercici de la funció inspectora.

d) Definir i avaluar plans de formació, per-
feccionament i especialització dels inspec-
tors i inspectores.

e) Elaborar la memòria general de les ac-
tuacions de la Inspecció d’Ensenyament.

f) Realitzar estudis de necessitats i pro-
postes de definició i provisió de places de
la Inspecció d’Ensenyament.

6.3 El subdirector general de la Inspec-
ció dirigeix i coordina les actuacions de la
Subdirecció General, proposa al secretari
general l’aprovació del pla director de la
Inspecció, formula els encàrrecs a les àrees
específiques i als àmbits de treball i garan-
teix la coordinació de les inspeccions terri-
torials. Per a la realització de tasques d’or-
ganització i coordinació de la Inspecció, el
subdirector general pot disposar de la col·la-
boració d’inspectors i inspectores destinats
a les inspeccions territorials. Així mateix, el
subdirector general de la Inspecció efectua
les propostes d’incorporació a la funció ins-
pectora de funcionaris docents en comis-
sió de serveis per cobrir temporalment les
vacants que es produeixin.

6.4 El subdirector general de la Inspec-
ció és nomenat pel conseller o la consellera
d’Ensenyament, pel procediment de convo-
catòria pública amb lliure designació, entre
funcionaris del cos d’inspectors d’Educa-
ció i del cos d’inspectors al servei de l’Ad-
ministració educativa.

6.5 A la Subdirecció General de la Ins-
pecció s’adscriuen dos caps d’inspecció, un
de planificació i coordinació i un de segui-
ment i avaluació, i de cadascun dels quals
depèn un cap d’inspecció adjunt.

6.6 Els caps d’inspecció col·laboren
amb el subdirector general en l’elaboració,
el seguiment i l’avaluació del pla director i
en l’elaboració de les orientacions i els ins-
truments per a l’actuació de les inspecci-
ons territorials, de les àrees específiques i
dels àmbits de treball. Així mateix col·laboren
en la coordinació i el seguiment d’aquestes
actuacions i en la planificació i la gestió de
les activitats de formació dels inspectors.

6.7 Els caps d’inspecció són nomenats
pel conseller o la consellera d’Ensenyament,
previ informe del secretari general, per pe-
ríodes de cinc anys renovables, i pel proce-
diment de convocatòria pública i de lliure
designació, entre funcionaris en actiu del cos
d’inspectors d’Educació i del cos d’inspec-
tors al servei de l’Administració educativa,
amb un mínim de quatre anys d’experiència
en l’exercici de la funció inspectora.

6.8 Els caps d’inspecció adjunts són no-
menats pel secretari general, previ informe
del subdirector general, per períodes de cinc
anys renovables, pel procediment de con-

vocatòria pública i de lliure designació, en-
tre funcionaris en actiu del cos d’inspectors
d’Educació i del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa, amb un mínim
de tres anys d’experiència en l’exercici de
la funció inspectora.

Article 7. Inspecció territorial
7.1 Els inspectors i inspectores d’edu-

cació destinats a cada delegació territorial
integren la Inspecció territorial, la qual de-
pèn orgànicament del delegat territorial i
funcionalment de la Subdirecció General de
la Inspecció. A cada delegació territorial hi
ha un inspector en cap, el qual dirigeix, sota
aquesta dependència, l’organització de la
Inspecció territorial i dels recursos humans
i materials de què disposa. L’inspector en
cap elabora, en el marc del pla director, el
pla de treball territorial de caràcter anual,
proposa la seva aprovació al delegat terri-
torial i fa el seu seguiment i avaluació. Ela-
bora, també, la memòria anual de l’activitat
de la Inspecció territorial, aporta els infor-
mes, les dades i les propostes que li siguin
requerits o que d’ofici consideri oportú pre-
sentar i formula propostes en relació amb
activitats de formació i altres aspectes que
afectin el funcionament de la Inspecció.

7.2 Els inspectors en cap territorials són
nomenats pel conseller o la consellera d’En-
senyament, amb els informes previs del
delegat territorial i del subdirector general
de la Inspecció, per períodes de cinc anys
renovables, pel procediment de convocatò-
ria pública i de lliure designació, entre fun-
cionaris en actiu del cos d’inspectors d’Edu-
cació i del cos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa, amb un mínim de
quatre anys d’experiència en l’exercici de la
funció inspectora.

7.3 De l’inspector en cap depèn un ins-
pector en cap adjunt i el nombre d’inspec-
tors coordinadors territorials que, d’acord
amb les característiques del territori, el
Departament d’Ensenyament determini.
L’inspector en cap, l’inspector en cap ad-
junt i els inspectors coordinadors territori-
als constitueixen la comissió de coordina-
ció de la Inspecció terr itorial, la qual,
presidida per l’inspector en cap, col·labora
en la planificació i el seguiment de les actu-
acions de la Inspecció territorial.

7.4 Els inspectors en cap adjunts són
nomenats pel secretari general, previ infor-
me del delegat territorial corresponent, per
períodes de cinc anys renovables, pel pro-
cediment de convocatòria pública i de lliure
designació, entre funcionaris en actiu de la
Inspecció territorial, del cos d’inspectors
d’Educació i del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa, amb un mínim
de tres anys d’experiència en l’exercici de
la funció inspectora.

7.5 Els inspectors coordinadors territo-
rials són nomenats pel delegat territorial, a
proposta de l’inspector en cap, per perío-
des de cinc anys renovables, pel procedi-
ment de convocatòria pública i de lliure
designació, entre funcionaris en actiu de la
inspecció territorial, del cos d’inspectors
d’Educació i del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa, amb un mínim
de tres anys d’experiència en l’exercici de
la funció inspectora.

7.6 La Inspecció territorial aporta pro-
postes i suggeriments per a la definició de
l’organització de la Inspecció en el territori
i del seu funcionament, per a l’elaboració
del pla de treball territorial i de la memòria
anual i per a la concreció d’activitats de
formació dels inspectors i les inspectores.
La Inspecció territorial és escoltada en re-
lació a les propostes de nomenament dels
inspectors en cap adjunts i dels inspectors
coordinadors territorials. Les reunions de la
Inspecció territorial són convocades i presi-
dides normalment per l’inspector en cap.

7.7 Els inspectors i les inspectores que
integren la Inspecció territorial exerceixen les
seves funcions en els centres docents i els
serveis educatius de l’àmbit de la delegació
territorial i col·laboren, en el marc de les
seves competències, en les tasques de pla-
nificació i coordinació dels recursos educa-
tius de l’àmbit territorial corresponent.

7.8 A cada Inspecció territorial l’inspec-
tor en cap proposarà al delegat territorial la
determinació de les àrees geogràfiques
necessàries, d’acord amb la planificació i
l’ordenació escolar del territori, per tal de
coordinar l’actuació de l’equip d’inspectors
i inspectores que tenen assignats els cen-
tres docents i els serveis educatius corres-
ponents.

Article 8. Àrees específiques
8.1 Les àrees específiques són el marc

per a l’actuació i la formació especialitzada
dels inspectors i inspectores i per a la col·la-
boració de la Inspecció amb altres unitats
del Departament d’Ensenyament en els
àmbits d’intervenció comuna.

Cada inspector i inspectora és adscrit pel
subdirector general de la Inspecció a una
àrea específica, tenint en compte la seva es-
pecialitat, l’experiència professional i la for-
mació específica, així com les necessitats
funcionals de la Inspecció, escoltats els
interessats.

8.2 Les àrees específiques es concre-
ten al pla director, depenen de la Subdirec-
ció General de la Inspecció i el seu àmbit
d’actuació és Catalunya.

8.3 Correspon als inspectors i inspecto-
res que integren una àrea específica aportar
propostes per a l’elaboració del pla de tre-
ball de l’àrea, realitzar els encàrrecs que els
formuli la Subdirecció General de la Inspec-
ció, elaborar estudis relacionats amb temes
propis de l’àrea, determinar criteris per a la
intervenció especialitzada en centres i ser-
veis educatius i proposar i desenvolupar
activitats que afavoreixin l’actualització per-
manent dels inspectors i inspectores en l’es-
pecialitat.

8.4 La coordinació de cadascuna de les
àrees específiques és exercida per un ins-
pector coordinador d’àrea, el qual elabora
el pla de treball de l’àrea, realitza la coordi-
nació, el seguiment i l’avaluació de les ac-
tuacions que en deriven i col·labora amb la
Subdirecció General de la Inspecció en els
aspectes propis de l’àrea.

8.5 Els inspectors coordinadors d’àrea
són nomenats pel secretari general a pro-
posta del subdirector general, escoltats els
membres de l’àrea, per períodes de cinc
anys renovables, pel procediment de con-
vocatòria pública i de lliure designació,
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entre funcionaris en actiu del cos d’ins-
pectors d’Educació i del cos d’inspectors
al servei de l’Administració educativa,
membres de l’àrea, amb un mínim de tres
anys d’experiència en l’exercici de la fun-
ció inspectora.

Article 9. Àmbits de treball
Per a l’actuació de la Inspecció en temes

no vinculats a cap àrea específica, el sub-
director general pot determinar àmbits de
treball i constituir equips d’inspectors i ins-
pectores per a la realització d’encàrrecs de
col·laboració amb la Subdirecció General de
la Inspecció en temes específics. Els àm-
bits de treball es concreten normalment en
el pla director.

Article 10. Comissió assessora de la Ins-
pecció

10.1 Per tal d’unificar criteris i procedi-
ments que donin coherència a l’activitat glo-
bal de la inspecció a Catalunya i assessorar
la Subdirecció General de la Inspecció en la
presa de decisions, hi haurà una comissió
assessora integrada pel subdirector general,
que la presideix, pels caps d’inspecció de la
Subdirecció General i pels inspectors en cap
de les inspeccions territorials.

10.2 La comissió assessora de la Inspec-
ció col·labora en l’elaboració del pla director
i de la memòria general de la Inspecció, en
la planificació de les actuacions d’abast
general i en l’anàlisi de les qüestions que
afectin l’exercici de la funció inspectora. La
comissió assessora és escoltada en relació
a les propostes de nomenament del subdi-
rector general de la Inspecció, dels caps
d’inspecció i dels caps d’inspecció adjunts
de la Subdirecció General de la Inspecció, i
dels inspectors en cap territorials.

Capítol 3. Accés al cos d’inspectors
d’Educació i mobilitat

Article 11. Requisits per a l’accés
11.1 L’accés al cos d’inspectors d’Edu-

cació serà pel procediment de concurs opo-
sició, d’acord amb els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

11.2 Per participar en el procés d’ac-
cés al cos d’inspectors d’Educació els as-
pirants hauran de reunir els requisits se-
güents:

a) Pertànyer a algun dels cossos en els
quals s’ordena la funció pública docent.

b) Posseir el títol de doctor, llicenciat, ar-
quitecte o enginyer.

c) Acreditar un mínim de deu anys d’ex-
periència docent en qualsevol dels centres
i nivells que integren el sistema educatiu.

d) Acreditar el domini oral i escrit de la
llengua catalana i de la llengua castellana.

Article 12. Especialitats
Les especialitats que es tindran en comp-

te en el procediment d’accés al cos d’ins-
pectors d’Educació, als efectes de la inter-
venció en el vessant especialitzat de la
activitat de la inspecció previst a l’article 3.3
d’aquest Decret, són les següents:

a) Relacionades amb àrees de coneixe-
ment: ciències de la naturalesa, ciències
socials, educació artística, educació física,

llengua, llengües estrangeres, matemàtiques
i tecnologia.

b) Vinculades a etapes educatives de sin-
gularitat específica: educació infantil i for-
mació professional específica.

c) Relatives a dos aspectes especialment
significatius de la gestió educativa dels cen-
tres docents: atenció a la diversitat i orien-
tació i organització de centres.

Article 13. Tribunal de selecció
13.1 La selecció de participants la realit-

zarà un tribunal, nomenat a l’efecte per l’òr-
gan convocant, constituït per un president i
quatre vocals, funcionaris de cossos del grup
A, majoritàriament del cos d’inspectors
d’Educació i del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa. Per cada mem-
bre del tribunal es nomenarà un suplent.

13.2 Els vocals del cos d’inspectors
d’Educació i del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa seran designats
per sorteig entre els funcionaris d’aquests
cossos, en actiu en llocs de treball de la
Inspecció d’Ensenyament, en la proporció
que, en el seu cas, la convocatòria determi-
ni. El president i la resta de vocals seran
designats lliurement pel conseller o la con-
sellera d’Ensenyament.

13.3 El tribunal podrà comptar amb l’as-
sessorament d’especialistes per a l’avalua-
ció dels coneixements i els mèrits especí-
fics d’una especialitat.

Article 14. Sistema de selecció
14.1 El sistema de selecció per a l’ac-

cés al cos d’inspectors d’Educació serà per
concurs oposició. La convocatòria establi-
rà el barem de mèrits, d’acord amb l’annex
del Reial decret 2193/1995, de 28 de de-
sembre, pel qual s’estableixen les normes
bàsiques per a l’accés i la provisió de llocs
de treball en el cos d’inspectors d’Educa-
ció i inclourà l’especialització com a mèrit
específic, segons les especialitats determi-
nades a l’article 12 d’aquest Decret.

14.2 Els candidats seleccionats en el
concurs oposició hauran de realitzar un pe-
ríode de pràctiques, equivalent a un curs
escolar, i hauran de participar en un curs
teoricopràctic de formació.

Article 15. Mobilitat
El Departament d’Ensenyament convoca-

rà de manera periòdica, i prèviament a qual-
sevol concurs oposició, concursos de provi-
sió de llocs entre els inspectors i inspectores
d’educació que acreditin dos o més anys
d’exercici de la funció inspectora.

Article 16. Reconeixement de noves espe-
cialitats

El Departament d’Ensenyament regularà
el procediment per al reconeixement d’es-
pecialitats de les previstes a l’article 12
d’aquest Decret, diferents de la d’accés,
tenint en compte la titulació, l’experiència
professional i la formació específica dels
inspectors i inspectores.

Capítol 4. Formació i avaluació

Article 17. Formació dels inspectors i ins-
pectores

17.1 La formació permanent en l’exer-

cici professional és un dret i un deure per a
tots els inspectors i inspectores d’educa-
ció.

17.2 El Departament d’Ensenyament in-
clourà als seus plans de formació modali-
tats formatives que contribueixin a l’actua-
lització dels inspectors i inspectores en els
coneixements i tècniques de caràcter ge-
neral i les pròpies de l’especialitat, i que
afavoreixin la millora en l’exercici de la fun-
ció inspectora. Així mateix, facilitarà l’assis-
tència dels inspectors i inspectores a aque-
lles activitats de formació que contribueixin
al millor desenvolupament del seu exercici
professional.

Article 18. Avaluació de la Inspecció
18.1 El Departament d’Ensenyament

establirà plans periòdics d’avaluació del
compliment de les funcions que té atribuï-
des la Inspecció i de la seva incidència en
la millora de la qualitat de l’educació. Aques-
ta avaluació serà duta a terme per una
comissió nomenada per a aquesta funció pel
conseller o la consellera d’Ensenyament,
formada per responsables de les unitats
directives del Departament d’Ensenyament
amb la col·laboració d’experts externs.

18.2 La Inspecció d’Ensenyament ava-
luarà el grau d’assoliment dels objectius del
pla director i dels plans de treball territorials
i de les àrees específiques, i la idoneïtat de
les actuacions que es desenvolupen.

Disposicions transitòries

—1 El secretari general del Departament
d’Ensenyament, a proposta del subdirector
general de la Inspecció d’Ensenyament i es-
coltats els interessats, reconeixerà les es-
pecialitats corresponents, de les previstes
a l’article 12 d’aquest Decret, als inspec-
tors i inspectores que actualment exercei-
xen la funció inspectora, tenint en compte
la seva titulació acadèmica, l’experiència
professional i la formació específica, i la ti-
pologia del lloc de treball al qual van ser
adscrits per les corresponents disposicions
normatives.

—2 Els càrrecs de les unitats afectades
per aquest Decret continuaran exercint les
seves funcions respectives mentre no es
proveeixin els llocs de treball corresponents
d’acord amb l’estructura que s’estableix.

Disposició derogatòria

Es deroguen el Decret 163/1989, de 23
de juny, pel qual es regula la Inspecció d’En-
senyament, i els decrets 106/90, de 3 de
maig, i 205/1991, d’1 d’octubre, que el van
modificar; l’article 120 del Decret 222/1989,
de 12 de setembre, i els articles 13 i 14 del
Decret 57/1993, de 9 de març, de reestruc-
turació del Departament d’Ensenyament.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 31 de juliol de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
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Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.202.063)

DECRET 267/2000, de 31 de juliol, pel qual
se suprimeix un col·legi d’educació infantil
i primària d’Escunhau (Vielha e Mijaran).

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

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

Decreto:

Article únic. El cessament en les activitats
acadèmiques i administratives del col·legi
d’educació infan-til i primària Meddia, amb
número de codi 25004905, ubicat al c. de
Sant Sebastià, s/n, d’Escunhau (Vielha e
Mijaran), comarca d’Era Val d’Aran, amb
efectes des de la fi del curs escolar 1999-
2000.

Disposició final

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

Barcelona, 31 de juliol de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.202.056)

DECRÈT 267/2000, de 31 de junhsèga,
peth quau se suprimís un collègi d’educa-
cion infantila e primària en Escunhau (Viel-
ha e Mijaran).

Er estudi deth mapa escolar per çò que
hè as desparièrs nivèus d’ensenhament
aconselhe era revision dera aufèrta de pla-
ces publiques existentes pr’amor de garan-
tir ua mielhor utilizacion des recorsi dispo-
nibles.

Damb aguesta finalitat, e cossent damb çò
que dispause er article 17 dera Lei organica
8/1985, de 3 de juriòl, reguladora deth dret
ara educacion, a prepausa dera conselhèra
d’Ensenhament e damb deliberacion preala-
bla deth Govèrn,

Decrèti:

Article unic. Eth cessament enes activitats
academiques e administraiues deth collègi
d’educacion infantila e primària Meddia,
damb numerò de còdi 25004905, plaçat en

c. Sant Sebastian, s/n d’Escunhau (Vielha
e Mijaran), comarca dera Val d’Aran, damb
efèctes des dera fin deth cors escolar
1999-2000.

Disposicion finau

Eth Departament d’Ensenhament adop-
tarà es mesures corresponentes entath
compliment de çò que dispause aguest
Decrèt.

Barcelona, 31 de junhsèga de 2000

Jordi Pujol
President dera Generalitat de Catalonha

Carme-Laura Gil i Miró
Conselhèra d’Ensenhament

(00.202.056)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat El Gegant del Pi, d’Argentona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Gegant del Pi,
d’Argentona, en petició d’autorització
d’obertura per transformació d’una llar d’in-
fants autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu es va instruir l’expedient
corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Gegant del Pi, d’Argentona, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va

dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 14 de juliol 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 (comar-
ques).
Municipi: Argentona.
Localitat: Argentona.
Núm. de codi: 08048927.
Denominació: El Gegant del Pi.
Adreça: ptge. de les Escoles, 2.
Titular: El Gegant del Pi, SCCL.
NIF: F08877961.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat El Gegant del Pi, d’Argentona, per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-2001.

S’autoritza el trasllat al carrer Gran, 88,
amb entrada pel carrer d’Indústria, 11, bis,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2000-
2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

(00.179.106)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2000, per
la qual es modifica la Resolució de 7 de juliol
de 2000 (DOGC núm. 3185, de 18.7.2000),
de delegació de competències del secretari
general del Departament d’Ensenyament a
la direcció  de diversos centres docents
públics de secundària dependents del De-
partament d’Ensenyament per a l’adquisi-
ció de determinat subministrament per a
cicles formatius.

A l’annex de la Resolució de 7 de juliol de
2000 (DOGC núm. 3185, de 18.7.2000), de
delegació de competències del secretari
general del Departament d’Ensenyament a
la direcció de diversos centres docents
públics de secundària dependents del De-
partament d’Ensenyament per a l’adquisi-
ció de determinat subministrament per a
cicles formatius, es relacionen els centres
afectats per aquesta Resolució amb els
corresponents imports.

Atès que finalitzada la preinscripció, ha
estat convenient modificar la proposta ini-
cial d’alguns cicles formatius,
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Resolc:

Modificar parcialment l’annex de la Reso-
lució de 7 de juliol de 2000 (DOGC núm.
3185, de 18.7.2000), de delegació de com-
petències del secretari general del Departa-
ment d’Ensenyament a la direcció de diver-
sos centres docents públics de secundària
dependents del Departament d’Ensenyament

per a l’adquisició de determinat subministra-
ment per a cicles formatius, en relació amb
els centres i les quantitats que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució

Barcelona, 28 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu 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, 31 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

(*)=centre d’atenció educativa preferent; ECES=es-
pecialitat dels cossos d’ensenyaments secunda-
ris; N=nombre de places.

ECES N

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Municipi: 08019 Barcelona

08013172 IES Ausiàs March
Sistemes electrònics ................................ 1

08013470 IES Barri Besòs (*)
Sistemes electrotècnics i automàtics .. 0,5

08051227 IES Berenguer de Palou
Assessoria i proc. d’imatge personal .. 1,5
Perruqueria ............................................... 4
Perruqueria (L) .......................................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

08013184 IES Bernat Metge
Sistemes electrònics ................................ 1

08034588 IES Collserola
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08013275 IES Escola del Treball
Administració d’empreses ..................... 10
Anàlisi i química industrial ....................... 5
Construccions civils i edificació .............. 5
Equips electrònics .................................... 9
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 4
Formació i orientació laboral ................... 8
Informàtica ............................................. 4,5
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 3
Instal·lacions electrotècniques ................ 8
Laboratori ................................................. 2
Manteniment de vehicles ....................... 14
Mecanització i manteniment de màquines 5
Oficina de proj. de fabricació mecànica 2,5
Oficina de projectes de construcció ....... 8
Org. i proc. de manteniment de vehicles4,5
Org. i projectes de fabricació mecànica 7
Org. i projectes de sistemes energètics 4
Proc. i prod. d’arts gràfiques .................. 4
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 3
Processos de gestió administrativa ..... 9,5
Producció en arts gràfiques ................. 9,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 5
Sistemes electrònics ................................ 8
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 3

08045513 IES Flos i Calcat
Formació i orientació laboral ................ 0,5
Procediments sanitaris i assistencials .... 5
Processos sanitaris .................................. 2

08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

ANNEX

Municipi Codi centre Nom centre     Import

Balaguer 25005727 Almatà 2.554.000

Barcelona 08051227 Berenguer de Palou 0

Barcelona 08013111 Jaume Balmes 800.000

Barcelona 08044934 Meridiana 4.909.000

Barcelona 08057540 Montserrat 0

Barcelona 08035209 Pablo R. Picasso 0

Centelles 08044569 Pere Barnils 321.000

Gironella 08044971 de Gironella 0

Hospitalet de Llobregat, l’ 08019371 Llobregat 5.022.000

Hospitalet de Llobregat, l’ 08033912 Mercè Rodoreda 993.000

Hospitalet de Llobregat, l’ 08019319 Pedraforca 5.283.000

Lleida 25005442 Escola del Treball 7.597.000

Lleida 25002726 Guindàvols 2.766.000

Pineda de Mar 08047832 Joan Coromines 629.000

Vilassar de Mar 08046803 Vilatzara 0

(00.215.037)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2000, per
la qual es publica la plantilla de llocs de
treball de formació professional prevista al
Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mo-
bilitat del professorat de formació professi-
onal.

El Decret 200/2000, de 13 de juny, so-
bre mobilitat del professorat de formació
professional, al seu article 1 disposa la
transformació, d’acord amb els nous re-
queriments de l’ordenació acadèmica dels
cicles formatius i segons la planificació
escolar, de les actuals plantilles docents
dels centres públics que imparteixen for-
mació professional específica, adequant-
les a les exigències del nou sistema edu-
catiu, d’acord amb les correspondències
entre antigues i noves especialitats crea-
des pel Reial decret 1635/1995, de 6 d’oc-
tubre, en funció dels nous cicles formatius.

Així mateix, l’esmentat Decret estableix
que la transformació de llocs de treball no
implicarà la disminució del nombre de pla-
ces assignades a cada centre segons la
plantilla vigent al curs 1999-2000.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Transformar els llocs de treball de la
plantilla vigent del curs 1999-2000, que va

ser aprovada per la Resolució de 10 de
gener de 2000 (DOGC núm. 3060, de
20.01.2000) i modificada per la Resolució
de 16 de març de 2000 (DOGC núm. 3105,
de 23.3.2000), d’acord amb les correspon-
dències entre antigues i noves especialitats
creades pel Reial decret 1635/1995, de 6
d’octubre, i pel Reial decret 777/1998, de
30 d’abril.

—2 A l’annex de la present Resolució fi-
guren els llocs de treball corresponents als
diferents centres distribuïts per delegacions
territorials, municipis, centres i especialitats.

A més de les places corresponents a
cossos d’ensenyaments secundaris, s’hi
indiquen amb una L al final del nom de l’es-
pecialitat ells llocs de treball ocupats per
personal en règim de contractació laboral.

Les places que hi consten amb números
decimals són dotacions de jornada inferior
a la completa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
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Núm. 828

ECES N

08013111 IES Jaume Balmes
Sistemes electrònics ................................ 1

08013123 IES Joan Boscà
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08013101 IES Joan d’Àustria
Sistemes electrònics ................................ 1

08034205 IES La Guineueta
Administració d’empreses ....................... 6
Equips electrònics .................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 1
Manteniment de vehicles ......................... 3
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Org. i proc. de manteniment
de vehicles ................................................ 2
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 5
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 6,5
Procediments sanitaris i assistencials .... 7
Processos de gestió administrativa ........ 3
Processos sanitaris .................................. 3
Sistemes electrònics ................................ 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

08013160 IES Maragall
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè
Administració d’empreses ....................... 1
Construccions civils i edificació .............. 3
Equips electrònics .................................... 5
Formació i orientació laboral ................... 5
Informàtica ................................................ 5
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Manteniment de vehicles ......................... 6
Mecanització i manteniment
de màquines ............................................. 2
Oficina de proj. de fabricació mecànica . 1
Oficina de projectes de construcció ....... 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles3,5
Org. i projectes de fabricació mecànica 4
Proc. i mitjans de comunicació ............... 8
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3
Sistemes electrònics ................................ 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2
Soldadures ................................................ 2
Tècniques i procediments d’imatge i so 12

08057540 IES Mare de Déu
de Montserrat-Guinardó
Equips electrònics (L) .............................. 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 8
Instal·lacions electrotècniques (L) ........... 1
Manteniment de vehicles (L) ................... 1
Mecanització i manteniment
de màquines (L) ........................................ 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Organització i gestió comercial ............... 3
Organització i gestió comercial (L) ......... 1
Processos comercials .............................. 3
Processos comercials (L) ......................... 1
Sistemes electrònics ................................ 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 4
Soldadures (L) .......................................... 1

08013226 IES Menéndez y Pelayo
Org. i projectes de fabricació mecànica 1

08044934 IES Meridiana
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Hoteleria i turisme .................................... 8
Navegació i instal·lacions marines .......... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1

ECES N

Processos de gestió administrativa ........ 3
Serveis de restauració ............................. 1
08013196 IES Milà i Fontanals
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08013202 IES Montserrat
Sistemes electrònics ................................ 1

08043462 IES Parc de l’Escorxador
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08013391 IES Patronat Ribas
Administració d’empreses ....................... 5
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 1
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 7
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Perruqueria ............................................ 4,5
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 4

08034138 IES Poblenou
Administració d’empreses ....................... 1
Anàlisi i química industrial ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Laboratori ................................................. 1
Oficina de projectes de construcció .... 0,5
Op. i equips d’elab. de prod. aliment. ... 3
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos a la indústria alimentària .... 3,5
Processos de gestió administrativa ........ 1

08046608 IES Príncep de Viana
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08013469 IES Rambla Prim (*)
Administració d’empreses ....................... 3
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

08044053 IES Salvador Seguí
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 3
Estètica ..................................................... 8
Formació i orientació laboral ................... 1
Intervenció sociocomunitària ................... 2
Perruqueria ............................................... 1
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 2
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 5
Procediments sanitaris i assistencials . 5,5
Processos sanitaris .................................. 3
Serveis a la comunitat ............................. 1

08013366 IES Sant Andreu
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08013135 IES Sant Josep de Calassanç
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1

08031812 IES Valldemossa
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Municipi: 08003 Alella

08046785 IES d’Alella
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08006 Arenys de Mar

08035155 IES Els Tres Turons
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrònics ................................ 1

ECES N
Municipi: 08009 Argentona

08052876 IES d’Argentona
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08015 Badalona

08045008 IES Badalona IX
Procediments sanitaris i assistencials .... 2
Processos sanitaris .................................. 1

08042019 IES Badalona VII
Administració d’empreses ....................... 5
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 3

08044995 IES Barres i Ones
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08045604 IES Enric Borràs
Estètica ..................................................... 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08001443 IES Eugeni d’Ors
Formació i orientació laboral ................... 1
Intervenció sociocomunitària ................... 2
Organització i gestió comercial ............... 2
Procediments sanitaris i assistencials .... 1
Processos comercials .............................. 2
Processos sanitaris .................................. 1
Serveis a la comunitat ............................. 1

08001431 IES Isaac Albéniz
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08052888 IES Júlia Minguell
Sistemes electrònics ................................ 1

08040527 IES La Llauna
Sistemes electrònics ................................ 1

08001421 IES La Pineda
Administració d’empreses ....................... 8
Equips electrònics .................................... 3
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 2
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 3
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 9
Org. i projectes de sistemes energètics 1
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Processos de gestió administrativa ........ 8
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 5
Sistemes electrònics ................................ 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2

08045471 IES Pompeu Fabra
Anàlisi i química industrial ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 2
Laboratori ................................................. 2
Manteniment de vehicles ......................... 6
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 1

08046751 IES Ventura Gassol
Hoteleria i turisme .................................... 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08016 Bagà

08052891 IES L’Alt Berguedà
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08022 Berga

08014693 IES Guillem de Berguedà
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
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ECES N

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

08043486 IES Manolo Hugué
Administració d’empreses ....................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 4
Oficina de proj. de fabricació mecànica . 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 3
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08035 Calella

08015171 IES Bisbe Sivilla
Cuina i pastisseria .................................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Hoteleria i turisme .................................... 3
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 3
Serveis de restauració ............................. 2

Municipi: 08041 Canovelles

08046864 IES Bellulla
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08046 Cardedeu

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08047 Cardona

08042330 IES Sant Ramon
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08067 Centelles

08044569 IES Pere Barnils
Administració d’empreses ....................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès

08052906 IES Lauro
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08088 la Garriga

08035222 IES Manuel Blancafort
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08035234 IES Vil·la Romana
Administració d’empreses ....................... 1
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 1
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Processos de gestió administrativa ........ 2

Municipi: 08092 Gironella

08044971 IES de Gironella
Administració d’empreses ....................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08096 Granollers

08017931 IES Antoni Cumella
Sistemes electrònics ................................ 1

08043644 IES Carles Vallbona
Administració d’empreses ....................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 5
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 2
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 3

ECES N

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat

08035258 IES Apel·les Mestres
Sistemes electrotècnics i automàtics .. 0,5

08019411 IES Bellvitge
Sistemes electrònics ................................ 1

08056109 IES Can Vilumara
Formació i orientació laboral ................ 1,5
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 4
Intervenció sociocomunitària ................. 12
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Serveis a la comunitat ............................. 6
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08051264 IES Eduard Fontserè
Administració d’empreses .................... 3,5
Formació i orientació laboral ................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 4

08045070 IES Joan Miró
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08019371 IES Llobregat
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ............. 4,5
Mecanització i manteniment de màquines 7
Org. i projectes de fabricació mecànica 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3

08039069 IES Margarida Xirgu
Sistemes electrònics ................................ 1

08033912 IES Mercè Rodoreda
Anàlisi i química industrial .................... 3,5
Laboratori ................................................. 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Sistemes electrònics ................................ 1

08019319 IES Pedraforca
Equips electrònics .................................... 6
Formació i orientació laboral ................... 2
Manteniment de vehicles ......................... 7
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 9
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 7
Procediments sanitaris i assistencials .... 9
Processos sanitaris .................................. 5
Sistemes electrònics ................................ 6
Soldadures ................................................ 1

08019401 IES Provençana
Administració d’empreses ..................... 10
Anàlisi i química industrial ....................... 5
Construccions civils i edificació .............. 4
Formació i orientació laboral ................... 2
Informàtica ................................................ 1
Laboratori ................................................. 3
Oficina de projectes de construcció ....... 7
Processos de gestió administrativa ........ 6
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

08019307 IES Santa Eulàlia
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08019320 IES Torras i Bages
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08105 la Llagosta

08043656 IES Marina
Administració d’empreses ....................... 5
Equips electrònics .................................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes electrònics ............................. 3,5

ECES N

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

08044594 IES Giola
Administració d’empreses ....................... 1
Informàtica ................................................ 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

08045665 IES Ramon Turró i Darder
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08113 Manresa

08046761 IES Guillem Catà
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 1
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 1
Formació i orientació laboral ................... 1
Intervenció sociocomunitària ................... 2
Organització i gestió comercial ............... 2
Perruqueria ............................................... 4
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Procediments sanitaris i assistencials .... 4
Processos comercials ........................... 2,5
Processos sanitaris .................................. 1
Serveis a la comunitat ............................. 1

08020462 IES Lacetània
Administració d’empreses ....................... 5
Construccions civils i edificació .............. 1
Equips electrònics .................................... 6
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Manteniment de vehicles ......................... 3
Mecanització i manteniment de màquines 9
Oficina de projectes de construcció ....... 3
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 5
Processos de gestió administrativa ........ 6
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2

08020474 IES Lluís de Peguera
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08033924 IES Pius Font i Quer
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08118 el Masnou

08020826 IES Maremar
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Intervenció sociocomunitària ................... 5
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 2
Serveis a la comunitat ............................. 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08020838 IES Mediterrània
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08121 Mataró

08021260 IES Alexandre Satorras
Procediments sanitaris i assistencials .... 2
Processos sanitaris .................................. 2
Sistemes electrònics ................................ 1

08021302 IES Damià Campeny
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08046748 IES Thos i Codina
Administració d’empreses ....................... 3
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Equips electrònics .................................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 3
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes electrònics ................................ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08021594 IES de Mollet del Vallès
Administració d’empreses ....................... 1
Construccions civils i edificació .............. 1
Equips electrònics .................................... 6
Formació i orientació laboral ................... 3
Instal·lacions electrotècniques ................ 6
Manteniment de vehicles ......................... 7
Mecanització i manteniment de màquines 5
Oficina de projectes de construcció ....... 2
Operacions de processos ....................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 5
Sistemes electrònics ................................ 1

08054034 IES Gallecs
Administració d’empreses ....................... 6
Formació i orientació laboral ................... 2
Intervenció sociocomunitària ................. 11
Organització i gestió comercial ............... 5
Processos comercials .............................. 4
Processos de gestió administrativa ........ 6
Serveis a la comunitat ............................. 5
Sistemes electrònics ................................ 1

08021600 IES Vicenç Plantada
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08126 Montgat

08045677 IES Thalassa
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08135 Montmeló

08052980 IES Montmeló
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08159 Parets del Vallès

08044612 IES de Parets del Vallès
Administració d’empreses .................... 2,5
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08163 Pineda de Mar

08047832 IES Joan Coromines
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Intervenció sociocomunitària ................... 3
Serveis a la comunitat ............................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08172 Premià de Mar

08031848 IES Cristòfol Ferrer
Administració d’empreses ....................... 5
Construccions civils i edificació .............. 1
Equips electrònics .................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 1
Manteniment de vehicles ......................... 3
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrònics ............................. 1,5

08053017 IES Sant Mateu
Sistemes electrònics ................................ 1

08043711 IES Serra Marina
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08181 la Roca del Vallès

08053030 IES de la Roca del Vallès
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1

Municipi: 08183 Roda de Ter

08053042 IES Miquel Martí i Pol
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08191 Sallent

08047376 IES Llobregat
Administració d’empreses ....................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08040151 IES La Mina (*)
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Manteniment de vehicles ......................... 3
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Patronatge i confecció ............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

08046852 IES de Llavaneres
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08202 Sant Celoni

08034606 IES Baix Montseny
Administració d’empreses .................... 1,5
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1,5
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

08047479 IES de Sant Fost-Martorelles
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

08035313 IES Quercus
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 1
Mecanització i manteniment de màquines 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
Soldadures ................................................ 1

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

08047467 IES Alexandre Galí
Sistemes electrònics ................................ 1

08042056 IES Can Puig
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

08046840 IES Castellet
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

08037176 IES La Bastida
Administració d’empreses ....................... 1
Construccions civils i edificació .............. 1
Equips electrònics .................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 5
Intervenció sociocomunitària ................... 5
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

ECES N

Serveis a la comunitat ............................. 5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 2

08034643 IES Les Vinyes
Anàlisi i química industrial ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 3
Laboratori ................................................. 1
Manteniment de vehicles ......................... 5
Mecanització i manteniment de màquines 5
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Patronatge i confecció ............................. 3
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 8
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 8
Proc. i prod. de tèxtil, confecció i pell ... 1
Procediments sanitaris i assistencials . 4,5
Processos sanitaris .................................. 2

08028047 IES Puig i Castellar
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 3
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ..... 3,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

08056985 IES Ramon Berenguer IV
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08270 Sitges

08043981 IES Joan Ramon Benaprès
Administració d’empreses ....................... 1
Cuina i pastisseria ................................. 6,5
Formació i orientació laboral ................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Serveis de restauració ............................. 2

Municipi: 08274 Súria

08042044 IES Mig-Món
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08278 Taradell

08053121 IES de Taradell
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08284 Tordera

08044983 IES Lluís Companys
Administració d’empreses ....................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Manteniment de vehicles ......................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08285 Torelló

08058404 IES de Torelló
Administració d’empreses ....................... 2
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08298 Vic

08031022 IES de Vic
Administració d’empreses ....................... 4
Anàlisi i química industrial ....................... 2
Construccions civils i edificació .............. 1
Equips electrònics .................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Mecanització i manteniment de màquines 3
Oficina de projectes de construcció ....... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
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Organització i gestió comercial ............... 1
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 2
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 1
Procediments sanitaris i assistencials .... 4
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 4
Processos sanitaris .................................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 2

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08035362 IES Alt Penedès
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 7
Mecanització i manteniment de màquines 6
Org. i projectes de fabricació mecànica 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 4

08031459 IES Eugeni d’Ors
Administració d’empreses ....................... 3
Organització i gestió comercial ............ 1,5
Processos comercials .............................. 2
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08046736 IES Milà i Fontanals
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Ra-
fecas
Construccions civils i edificació .............. 1
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 7
Mecanització i manteniment de màquines 4
Oficina de projectes de construcció ....... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 4

08043693 IES Joaquim Mir
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 1
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 2
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

08031711 IES Manuel de Cabanyes
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

08040564 IES Jaume Almera
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08016781 IES Esteve Terradas i Illa
Administració d’empreses ....................... 5
Equips electrònics .................................... 1
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 5
Manteniment de vehicles ......................... 5
Mecanització i manteniment de màquines 7
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Org. i projectes de fabricació mecànica4,5
Proc. i prod. d’arts gràfiques .................. 2
Processos de gestió administrativa ..... 5,5
Producció en arts gràfiques ................. 5,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2

08035143 IES Miquel Martí i Pol
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 3
Formació i orientació laboral ................ 1,5

ECES N

Instal·lacions electrotècniques ................ 6
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 3
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 5
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Procediments sanitaris i assistencials .... 5
Processos sanitaris .................................. 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08017131 IES Severo Ochoa
Administració d’empreses ....................... 5
Anàlisi i química industrial ....................... 4
Equips electrònics .................................... 5
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Intervenció sociocomunitària ................... 6
Laboratori ................................................. 3
Manteniment de vehicles ......................... 5
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Operacions de processos ....................... 2
Org. i proc. de manteniment
de vehicles ............................................. 2,5
Processos de gestió administrativa ........ 4
Serveis a la comunitat ............................. 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
Sistemes electrònics ................................ 3

Municipi: 08089 Gavà

08041866 IES El Calamot
Administració d’empreses ....................... 2
Equips electrònics .................................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Manteniment de vehicles ......................... 3
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Processos de gestió administrativa ........ 2

Municipi: 08102 Igualada

08047364 IES Joan Mercader
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08019654 IES Milà i Fontanals
Administració d’empreses ....................... 5
Anàlisi i química industrial ....................... 2
Construccions civils i edificació .............. 2
Equips electrònics .................................... 5
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 3
Manteniment de vehicles ......................... 7
Oficina de projectes de construcció ....... 2
Operacions de processos ....................... 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles4,5
Organització i gestió comercial ............... 3
Procediments sanitaris i assistencials .... 5
Processos comercials .............................. 2
Processos de gestió administrativa ........ 6
Processos sanitaris .................................. 3
Sistemes electrònics ................................ 5
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2

Municipi: 08114 Martorell

08037152 IES Joan Oró
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Manteniment de vehicles ......................... 4
Org. i proc. de manteniment de vehicles1,5
Organització i gestió comercial ............... 4
Processos comercials .............................. 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
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Municipi: 08123 Molins de Rei

08034217 IES Bernat el Ferrer
Administració d’empreses ....................... 6
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Processos de gestió administrativa ........ 6
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

08031836 IES Illa dels Banyols
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Manteniment de vehicles ......................... 4
Op. i equips d’elab. de prod. aliment. ... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 2
Organització i gestió comercial ............... 3
Processos a la indústria alimentària ....... 2
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 3

08047492 IES Ribera Baixa
Formació i orientació laboral ................... 1
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Org. i projectes de sistemes energètics 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

08043671 IES El Palau
Administració d’empreses .................... 5,5
Equips electrònics ................................. 5,5
Formació i orientació laboral ................... 2
Mecanització i manteniment de màquines4,5
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrònics ................................ 4

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08025605 IES Camps Blancs
Administració d’empreses ....................... 4
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 1
Equips electrònics .................................... 4
Formació i orientació laboral ................... 2
Manteniment de vehicles ......................... 3
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Perruqueria ............................................... 3
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrònics ................................ 5

08043681 IES Marianao
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Mecanització i manteniment de màquines 1
Oficina de proj. de fabricació mecànica . 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 4
Organització i gestió comercial ............... 3
Processos comercials .............................. 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
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Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08041519 IES Martí Dot
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Organització i gestió comercial ............... 3
Processos comercials .............................. 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
Construccions civils i edificació .............. 3
Equips electrònics .................................... 1
Formació i orientació laboral ................... 1
Manteniment de vehicles ......................... 1
Oficina de projectes de construcció ....... 4
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Organització i gestió comercial ............... 3
Processos comercials .............................. 3
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08301 Viladecans

08031228 IES Torre Roja
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Manteniment de vehicles ......................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Delegació Territorial del Vallès Occidental

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08042342 IES de Badia del Vallès
Administració d’empreses ....................... 5
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 5
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

08034035 IES de Ciutat Badia
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

08045562 IES Can Planas
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08035349 IES La Romànica
Anàlisi i química industrial ....................... 5
Laboratori ................................................. 3
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

08046682 IES de Castellar
Administració d’empreses ....................... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08054 Castellbisbal

08053145 IES de Castellbisbal
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08045549 IES Banús
Sistemes electrònics ................................ 1

08031757 IES Forat del Vent
Sistemes electrònics ................................ 1

08053157 IES Gorgs
Administració d’empreses ....................... 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08044715 IES Jaume Mimó
Administració d’empreses ....................... 5
Equips electrònics .................................... 4

ECES N

Mecanització i manteniment de màquines3
Org. i projectes de fabricació mecànica 3
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrònics ................................ 3

08043504 IES Pere Calders
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08120 Matadepera

08053169 IES Matadepera
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08054174 IES Montcada III
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08021788 IES Montserrat Miró i Vila
Sistemes electrònics ................................ 1

08044533 IES 25 de Setembre.
Administració d’empreses ....................... 4
Equips electrònics .................................... 2
Informàtica ................................................ 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

08045306 IES Ramon Casas i Carbó
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08167 Polinyà

08053170 IES Polinyà
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08180 Ripollet

08054186 IES Can Mas
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08037206 IES Lluís Companys
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08035295 IES Palau Ausit
Administració d’empreses ....................... 5
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Manteniment de vehicles ......................... 5
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 08184 Rubí

08035301 IES Duc de Montblanc
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Sistemes electrònics ................................ 1

08043668 IES El Bullidor
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08036330 IES J.V. Foix
Administració d’empreses ....................... 4
Equips electrònics .................................... 2
Formació i orientació laboral ................... 2
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Manteniment de vehicles ......................... 4
Org. i proc. de manteniment de vehicles 2
Org. i projectes de sistemes energètics 1
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 1

ECES N

Municipi: 08187 Sabadell

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 7
Organització i gestió comercial ............... 3
Proc. i prod. d’arts gràfiques .................. 2
Processos comercials .............................. 2
Processos de gestió administrativa ........ 5
Producció en arts gràfiques .................... 5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

08024765 IES Arraona
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08024893 IES Castellarnau
Construccions civils i edificació .............. 2
Equips electrònics .................................... 9
Manteniment de vehicles ....................... 14
Mecanització i manteniment de màquines 1
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles6,5
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic . 4,5
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 6
Procediments sanitaris i assistencials . 9,5
Processos sanitaris .................................. 4
Sistemes electrònics ................................ 6

08044624 IES de Sabadell
Administració d’empreses ....................... 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08024741 IES Escola Industrial
Administració d’empreses ....................... 5
Equips electrònics .................................... 3
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 4
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 5
Oficina de proj. de fabricació mecànica . 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 6
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 2
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 3

08024881 IES Ferran Casablancas
Sistemes electrònics ................................ 1

08034591 IES Joan Oliver
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08053212 IES Jonqueres (*)
Sistemes electrònics ................................ 1

08053224 IES Les Termes
Sistemes electrònics ................................ 1

08024871 IES Pau Vila
Sistemes electrònics ................................ 1

08042020 IES Vallès
Administració d’empreses ....................... 3
Informàtica ................................................ 7
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrònics ................................ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Sistemes electrònics ................................ 1

08031873 IES Arnau Cadell
Sistemes electrònics ................................ 1

08031861 IES Leonardo da Vinci
Administració d’empreses ....................... 6
Construccions civils i edificació .............. 2
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Equips electrònics .................................... 6
Formació i orientació laboral ................... 1
Oficina de projectes de construcció ....... 3
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes electrònics ................................ 2

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

08047583 IES Sant Quirze del Vallès
Administració d’empreses ....................... 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

08045021 IES Estela Ibèrica
Administració d’empreses ....................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08053236 IES Rovira-Forns
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08267 Sentmenat

08053248 IES de Sentmenat
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 08279 Terrassa

08031770 IES Can Jofresa
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08053251 IES Cavall Bernat
Intervenció sociocomunitària ................... 1
Sistemes electrònics ................................ 1

08030339 IES de Terrassa
Administració d’empreses ....................... 5
Anàlisi i química industrial ....................... 4
Equips electrònics .................................... 7
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 6
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Laboratori ................................................. 1
Mecanització i manteniment
de màquines ............................................. 2
Operacions de processos ....................... 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 5
Prod. tèxtil i tractaments fisicoquímics .. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 3

08024777 IES Egara
Sistemes electrònics ................................ 1

08030340 IES Investigador Blanxart
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08046724 IES Montserrat Roig
Intervenció sociocomunitària ................... 4
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 2
Serveis a la comunitat .......................... 2,5
Sistemes electrònics ................................ 1

08034059 IES Nicolau Copèrnic
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

08043516 IES Santa Eulàlia
Administració d’empreses ....................... 4
Equips electrònics .................................... 1
Formació i orientació laboral ................... 3
Instal·lacions electrotècniques ................ 5
Mecanització i manteniment de màquines 4
Oficina de proj. de fabricació mecànica . 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 5
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 4

08045011 IES Torre del Palau
Sistemes electrònics ................................ 1

ECES N

08047704 IES Vallparadís
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 08300 Viladecavalls

08053261 IES de Viladecavalls
Org. i projectes de fabricació mecànica 1

Delegació Territorial de Girona

Municipi: 17008 Anglès

17004487 IES Rafael de Campalans
Administració d’empreses ....................... 4
Processos de gestió administrativa ..... 2,5

Municipi: 17009 Arbúcies

17006605 IES Montsoriu
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 17015 Banyoles

17000330 IES Josep Brugulat
Administració d’empreses ....................... 3
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Processos de gestió administrativa ........ 2

Municipi: 17022 la Bisbal d’Empordà

17007300 IES La Bisbal
Administració d’empreses ....................... 3
Construccions civils i edificació .............. 1
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Processos de gestió administrativa ........ 3

Municipi: 17023 Blanes

17005731 IES S’Agulla
Administració d’empreses ....................... 1
Organització i gestió comercial ............... 1

17005662 IES Serrallarga
Administració d’empreses ....................... 4
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 17066 Figueres

17005649 IES Cendrassos
Administració d’empreses ....................... 1
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

17001221 IES Narcís Monturiol
Administració d’empreses ....................... 1
Construccions civils i edificació ........... 0,5
Equips electrònics .................................... 4
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Manteniment de vehicles ......................... 3
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Organització i gestió comercial ............... 1
Perruqueria ............................................... 2
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrònics ................................ 2

ECES N

Municipi: 17079 Girona

17001759 IES Escola d’Hoteleria
i Serveis Sant Narcís
Cuina i pastisseria .................................. 14
Formació i orientació laboral ................... 2
Hoteleria i turisme .................................... 4
Serveis de restauració ............................. 5

17001735 IES Montilivi
Administració d’empreses ....................... 5
Anàlisi i química industrial ....................... 3
Equips electrònics .................................... 7
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 5
Intervenció sociocomunitària ................... 4
Laboratori ................................................. 2
Manteniment de vehicles ......................... 7
Org. i proc. de manteniment de vehicles 2
Processos de gestió administrativa ........ 6
Serveis a la comunitat ............................. 3
Sistemes electrònics ................................ 3
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 2
Estètica ..................................................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 6
Perruqueria ............................................... 5
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 3
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 4
Procediments sanitaris i assistencials .... 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3

17006939 IES Santa Eugènia
Construccions civils i edificació .............. 2
Formació i orientació laboral ................... 2
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 3
Mecanització i manteniment
de màquines (L) ........................................ 1
Oficina de projectes de construcció ....... 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Org. i projectes de sistemes energètics 1
Organització i gestió comercial ............... 3
Processos comercials .............................. 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 17095 Lloret de Mar

17005911 IES Ramon Coll i Rodés
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 1

Municipi: 17114 Olot

17005893 IES Bosc de la Coma
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 1
Organització i gestió comercial ............... 2
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 2

17002399 IES La Garrotxa
Construccions civils i edificació .............. 1
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Mecanització i manteniment de màquines 3
Oficina de proj. de fabricació mecànica . 1
Operacions i equips de producció agrària 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 3
Patronatge i confecció ............................. 3
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 3
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 1
Proc. i prod. de tèxtil, confecció i pell ... 1
Procediments sanitaris i assistencials .... 2
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Processos de producció agrària ............. 2
Processos sanitaris .................................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3

Municipi: 17117 Palafrugell

17002557 IES Baix Empordà
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Hoteleria i turisme .................................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Manteniment de vehicles ......................... 4
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 17118 Palamós

17005352 IES de Palamós
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1

Municipi: 17141 Puigcerdà

17005741 IES Pere Borrell
Administració d’empreses ....................... 2
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 17147 Ripoll

17005704 IES Abat Oliba
Administració d’empreses ....................... 2
Equips electrònics .................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 1
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3
Sistemes electrònics ................................ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

Municipi: 17152 Roses

17005364 IES Cap Norfeu (*)
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 17155 Salt

17005388 IES Vallvera
Administració d’empreses .................... 2,5
Processos de gestió administrativa ........ 2

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols
Administració d’empreses ....................... 3
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Intervenció sociocomunitària ................... 1
Perruqueria ............................................... 3
Processos de gestió administrativa ........ 2
Serveis a la comunitat ............................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Administració d’empreses ....................... 3
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Intervenció sociocomunitària ................... 2
Processos de gestió administrativa ........ 4
Serveis a la comunitat ............................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3

Delegació Territorial de Lleida

Municipi: 25019 Almacelles

25006483 IES Canigó
Administració d’empreses ....................... 2
Informàtica ................................................ 1
Processos de gestió administrativa ........ 2

ECES N

Municipi: 25021 Almenar

25006227 IES d’Almenar
Administració d’empreses ....................... 2
Informàtica ................................................ 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

Municipi: 25034 Artesa de Segre

25005429 IES Els Planells
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 25040 Balaguer

25005727 IES Almatà
Administració d’empreses ....................... 3
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 1

Municipi: 25050 Bellpuig

25006598 IES Lo Pla d’Urgell
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 25058 les Borges Blanques

25006525 IES Josep Vallverdú
Administració d’empreses ....................... 3
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 25072 Cervera

25005685 IES La Segarra
Administració d’empreses ....................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Intervenció sociocomunitària ................... 1
Manteniment de vehicles ......................... 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Processos de gestió administrativa ..... 1,5
Serveis a la comunitat .......................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics .. 0,5

Municipi: 25121 Les

25006148 IES de Les
Cuina i pastisseria .................................... 1
Formació i orientació laboral ................ 0,5
Hoteleria i turisme .................................... 1
Serveis de restauració ............................. 1

Municipi: 25120 Lleida

25002799 IES Caparrella
Administració d’empreses ....................... 5
Equips electrònics .................................... 6
Formació i orientació laboral ................... 2
Informàtica ................................................ 6
Manteniment de vehicles ......................... 9
Org. i proc. de manteniment de vehicles 2
Proc. i mitjans de comunicació ............... 1
Processos de gestió administrativa ........ 6
Sistemes electrònics ................................ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 3
Tècniques i procediments d’imatge i so 1

25006720 IES d’Hoteleria i Turisme
Cuina i pastisseria .................................... 7
Cuina i pastisseria (L) .............................. 1
Formació i orientació laboral ................... 1
Hoteleria i turisme .................................... 4

ECES N

Serveis de restauració ............................. 3
Serveis de restauració (L) ........................ 1

25005442 IES Escola del Treball
Administració d’empreses ....................... 4
Anàlisi i química industrial ....................... 1
Equips electrònics .................................... 1
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 3
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Organització i gestió comercial ............... 6
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Processos comercials .............................. 4
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrotècnics i automàtics .. 2,5

25002726 IES Guindàvols
Formació i orientació laboral ................... 2
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 6
Mecanització i manteniment de màquines 4
Org. i projectes de fabricació mecànica 3
Org. i projectes de sistemes energètics 2
Patronatge i confecció ............................. 3
Proc. i prod. de tèxtil, confecció i pell ... 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

25006495 IES Josep Lladonosa
Administració d’empreses ....................... 2
Informàtica ................................................ 1
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2

25006771 IES Ronda
Intervenció sociocomunitària ................... 3
Serveis a la comunitat ............................. 1

25006732 IES Torrevicens
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 2
Construccions civils i edificació .............. 3
Estètica ..................................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 2
Oficina de projectes de construcció ....... 3
Perruqueria ............................................... 5
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 4
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 5
Procediments sanitaris i assistencials .... 3
Processos sanitaris .................................. 2

Municipi: 25137 Mollerussa

25003202 IES Agrària l’Urgell
Administració d’empreses ....................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Manteniment de vehicles ......................... 2
Op. i equips d’elab. de prod. aliment. ... 1
Operacions i equips de producció agrària 3
Org. i proc. de manteniment de vehicles 2
Processos a la indústria alimentària ....... 3
Processos de gestió administrativa ........ 1
Processos de producció agrària ............. 5

Municipi: 25173 el Pont de Suert

25006240 IES de Pont de Suert
Formació i orientació laboral ................... 1
Operacions i equips de producció agrària 2
Processos de producció agrària ............. 2

Municipi: 25172 Ponts

25006574 IES de Ponts
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell

25004188 IES Joan Brudieu
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials ........................... 0,5
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Municipi: 25207 Solsona

25005454 IES Francesc Ribalta
Procediments sanitaris i assistencials .... 1
Processos sanitaris ............................... 0,5

Municipi: 25209 Sort

25006291 IES Hug Roger III
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 25217 Tàrrega

25006781 IES Alfons Costafreda
Administració d’empreses ....................... 3
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 25234 Tremp

25006288 IES de Tremp
Administració d’empreses ....................... 3
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Manteniment de vehicles ......................... 2
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25006239 IES d’Aran
Administració d’empreses ....................... 2
Formació i orientació laboral ................ 0,5
Processos de gestió administrativa ........ 1

Delegació Territorial de Tarragona

Municipi: 43004 Alcanar

43007087 IES Sòl de Riu
Administració d’empreses ....................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 1
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 43013 l’Ametlla de Mar

43006976 IES Mare de Déu de la Candelera
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1

Municipi: 43014 Amposta

43006101 IES Montsià
Administració d’empreses ....................... 3
Formació i orientació laboral ................... 1
Informàtica ................................................ 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Manteniment de vehicles ......................... 4
Mecanització i manteniment de màquines 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles . 2
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 2

Municipi: 43037 Calafell

43007257 IES Camí de Mar
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

ECES N

Municipi: 43038 Cambrils

43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turisme
Cuina i pastisseria .................................. 16
Cuina i pastisseria (L) .............................. 3
Formació i orientació laboral ................... 2
Hoteleria i turisme .................................... 4
Serveis de restauració ............................. 6
Serveis de restauració (L) ........................ 1

43000779 IES Ramon Berenguer IV
Administració d’empreses ....................... 6
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 7
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3

Municipi: 43901 Deltebre

43006964 IES de Deltebre
Administració d’empreses ....................... 2
Processos de gestió administrativa ........ 2

Municipi: 43055 Falset

43006691 IES Priorat
Administració d’empreses ....................... 1
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 43060 Flix

43007233 IES de Flix
Administració d’empreses ....................... 1
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Mecanització i manteniment de màquines 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

Municipi: 43064 Gandesa

43006642 IES Terra Alta
Administració d’empreses ....................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics .. 1,5

Municipi: 43086 Montblanc

43009187 IES Martí l’Humà
Administració d’empreses ....................... 2
Formació i orientació laboral ................... 1
Instal·lacions electrotècniques ................ 2
Mecanització i manteniment de màquines 1
Processos de gestió administrativa ........ 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

Municipi: 43093 Móra d’Ebre

43007129 IES Julio Antonio
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Manteniment de vehicles ......................... 3
Org. i proc. de manteniment de vehicles 2
Processos de gestió administrativa ........ 4

Municipi: 43123 Reus

43002594 IES Baix Camp
Administració d’empreses ....................... 8
Formació i orientació laboral ................... 3
Informàtica ................................................ 5
Intervenció sociocomunitària ................... 5
Organització i gestió comercial ............... 7
Procediments sanitaris i assistencials . 3,5
Processos comercials .............................. 5
Processos de gestió administrativa ........ 8
Processos sanitaris .................................. 1
Serveis a la comunitat ............................. 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 4

ECES N

43007385 IES d’Horticultura i Jardineria
Operacions i equips de producció agrària 10
Processos de producció agrària ............. 6

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner
Construccions civils i edificació .............. 2
Equips electrònics .................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 7
Mecanització i manteniment de màquines 5
Oficina de projectes de construcció ....... 4
Org. i projectes de fabricació mecànica 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 4
Sistemes electrònics ................................ 2

Municipi: 43905 Salou

43007543 IES Jaume I
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

43007221 IES Els Alfacs
Administració d’empreses ....................... 2
Instal. i eq. de criança i de cultiu ........... 1
Navegació i instal·lacions marines .......... 1
Processos de cultiu aqüícola .................. 3
Processos de gestió administrativa ........ 1

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

43008456 IES Les Planes
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 43044 la Sénia

43006681 IES de La Sénia
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 1
Organització i gestió comercial ............... 1
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Processos comercials .............................. 2

Municipi: 43148 Tarragona

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès
Org. i proc. de manteniment de vehicles 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 1

43007191 IES Cal·lípolis
Assessoria i proc. d’imatge personal ..... 1
Estètica ..................................................... 3
Formació i orientació laboral ................... 3
Perruqueria ............................................... 1
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 7
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ... 10
Procediments sanitaris i assistencials .. 14
Processos sanitaris .................................. 9

43003653 IES Comte de Rius
Anàlisi i química industrial ....................... 6
Construccions civils i edificació .............. 2
Equips electrònics .................................... 9
Formació i orientació laboral ................... 5
Instal·lacions electrotècniques .............. 11
Laboratori ................................................. 3
Manteniment de vehicles ......................... 4
Mecanització i manteniment de màquines3,5
Oficina de proj. de fabricació mecànica 1,5
Oficina de projectes de construcció ....... 3
Operacions de processos ....................... 4
Org. i proc. de manteniment de vehicles 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 5
Sistemes electrònics ................................ 6

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer
Administració d’empreses ..................... 13
Formació i orientació laboral ................... 4
Informàtica ................................................ 5
Intervenció sociocomunitària ................... 7
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ECES N

Organització i gestió comercial ............... 6
Processos comercials .............................. 5
Processos de gestió administrativa ...... 12
Serveis a la comunitat .......................... 4,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ...... 4

43006630 IES Pere Martell
Construccions civils i edificació .............. 3
Equips electrònics .................................... 7
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 2
Formació i orientació laboral ................... 4
Instal·lacions electrotècniques ................ 7
Màquines, serveis i producció ................ 2
Manteniment de vehicles ......................... 9
Mecanització i manteniment de màquines 2
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles 4
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Proc. i prod. d’arts gràfiques .................. 2
Proc. i prod. de fusta i mobles ............... 1
Producció en arts gràfiques .................... 8
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2
Sistemes electrònics ................................ 3
Soldadures ................................................ 4

43003732 IES Pons d’Icart
Informàtica ................................................ 1

Municipi: 43153 Torredembarra

43007661 IES Ramon de la Torre
Administració d’empreses ....................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 3
Processos de gestió administrativa ........ 4
Sistemes electrotècnics i automàtics .. 1,5

Municipi: 43155 Tortosa

43004441 IES de l’Ebre
Administració d’empreses ....................... 6
Construccions civils i edificació .............. 1
Formació i orientació laboral ................... 4
Instal·lacions electrotècniques ................ 7
Intervenció sociocomunitària ................... 2
Mecanització i manteniment de màquines 4
Oficina de projectes de construcció ....... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica 4
Organització i gestió comercial ............... 2
Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic .... 4
Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics ..... 6
Processos comercials .............................. 2
Processos de gestió administrativa ........ 5
Serveis a la comunitat ............................. 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 5
Sistemes electrònics ................................ 1

Municipi: 43161 Valls

43004611 IES Jaume Huguet
Administració d’empreses ....................... 4
Fabr. i instal. de fusteria i mobles .......... 1
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 4
Laboratori ................................................. 1
Mecanització i manteniment de màquines 3
Oficina de proj. de fabricació mecànica . 2
Org. i projectes de fabricació mecànica 2
Organització i gestió comercial ............... 1
Processos comercials .............................. 1
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 4

Municipi: 43163 el Vendrell

43004803 IES del Vendrell
Administració d’empreses ....................... 5
Formació i orientació laboral ................... 2
Instal·lacions electrotècniques ................ 5

ECES N

Mecanització i manteniment de màquines 3
Org. i projectes de fabricació mecànica 1,5
Organització i gestió comercial ............ 1,5
Processos comercials .............................. 2
Processos de gestió administrativa ........ 5
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 3

Municipi: 43171 Vila-seca

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle
Administració d’empreses ....................... 4
Formació i orientació laboral ................... 1
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ..... 3
Org. i projectes de sistemes energètics 2
Processos de gestió administrativa ........ 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ..... 2

(00.206.019)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Edelweis, de
Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Edelweis, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats 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 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 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.

Tarragona, 19 de juliol de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Tarragonès

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43003379.
Denominació: Edelweis.
Adreça: c. Alfreed Opisso, 3
Titular: Jorge García, José Antonio.
NIF: 39550617B.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Edelweis, de Tarragona,
amb efectes a partir del curs escolar 1996-
1997.

(00.187.023)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Cor de Maria, de Valls.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre privat Cor de Maria, en petició
d’autorització de modificació dels locals i
instal·lacions del centre, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat en aquest expe-
dient el compliment dels requisits que exi-
geix 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 requi-
sits mínims dels centres que imparteixen en-
senyaments de règim general no universita-
ris, 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 Cor
de Maria, de Valls, per la modificació de
locals i instal·lacions, en els termes que
especifica l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’ha d’inscriure en
el Registre 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 publicació en el 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-
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cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Tarragona, 19 de juliol de 2000

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial a Tarragona

ANNEX

Comarca de l’Alt Camp

Delegació Territorial: Tarragona.
Municipi: Valls.
Localitat: Valls.
Núm. de codi: 43004554.
Denominació: Cor de Maria.
Adreça: c. Cor de Maria, 2.
Titular: Cor de Maria, Missioneres.
NIF: Q0800178F.

S’autoritza la modificació dels locals i les
instal·lacions del centre.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 41 llocs escolars.
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 150 llocs escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària obligatòria:
4 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 120 llocs escolars i 4 unitats de se-
gon cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars.

(00.187.024)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2000, per
la qual es declara el cessament d’activitats
de la llar d’infants de titularitat privada Alba,
de Santa Maria de Palautordera.

Per la Resolució de 8 de març de 1993,
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
de la llar d’infants de titularitat privada Alba,
de Santa Maria de Palautordera.

Per la Resolució de 21 de gener de 2000,
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Alba,
de Santa Maria de Palautordera, que es va
haver de notificar mitjançant l’Edicte de 29
de març de 2000 (DOGC núm. 3128, de
27.4.2000), d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.

El 23 de maig de 2000, la representant
de la titularitat va presentar un escrit que
indica que l’esmentada llar va tancar a la fi
del curs acadèmic 1997-1998.

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Alba, de Santa Maria
de Palautordera, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre 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 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, 19 de juliol de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Vallès Oriental

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Santa Maria de Palautordera.
Localitat: Santa Maria de Palautordera.
Núm. de codi: 08050338.
Denominació: Alba.
Adreça: av. Montseny, 73.
Titular: Llar d’Infants Alba, SCP.
NIF: G60376274.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada Alba, de Santa Maria de
Palautordera, té efectes des de la fi del curs
acadèmic 1997-1998.

(00.187.025)


