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RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2000,
de delegació de competències de la consellera d’Ensenyament en els delegats territorials del Departament d’Ensenyament.
Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,

Full de disposicions i actes administratius

d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener,

Resolc:
—1 Delegar en els delegats territorials del
Departament d’Ensenyament l’exercici de la
competència per a la contractació del servei d’assistència per part de monitors a
alumnes amb dificultats motrius i a alumnes
hiperactius, en centres docents ordinaris dependents del Departament d’Ensenyament,
quan el seu pressupost no excedeixi els
5.000.000 de pessetes (30.050,61 euros),
a càrrec dels fons a justificar de les delegacions territorials.
Les facultats que es deleguen porten
implícites l’aprovació de la despesa corresponent, dels plecs de clàusules administratives i dels expedients de contractació.
La delegació d’aquesta competència es fa
sense perjudici de les competències que té
delegades el secretari general en matèria de
contractació, de conformitat amb l’apartat
1.7 de l’article 1 de la Resolució de 6 de maig
de 1999, de delegació de competències del
conseller d’Ensenyament en diversos òrgans
del Departament.
—2 Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura les paraules per delegació, abreujades p.d., seguides del rang i
de la data d’aquesta disposició i la del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya on sigui publicada.
—3 La delegació de competències establerta en aquesta Resolució podrà ser revocada en qualsevol moment.
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 12 de setembre de 2000
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(00.256.031)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2000,
de delegació de competències del secretari
general en els delegats territorials del Departament d’Ensenyament.
Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener;
Amb l’autorització de la consellera d’Ensenyament per Resolució de 7 de setembre
de 2000,

Resolc:
—1 Delegar en els delegats territorials del
Departament d’Ensenyament l’autorització
de les despeses i l’adjudicació dels contractes menors, per a la contractació del servei
d’assistència per part de monitors a alumnes amb dificultats motrius i a alumnes hiperactius, en centres docents ordinaris dependents del Departament d’Ensenyament,
a càrrec dels fons a justificar de les delegacions territorials.
La delegació d’aquesta competència es
fa sense perjudici de les competències que
té delegades la subdirectora general de
Gestió Econòmica i Règim Interior, de conformitat amb l’apartat 5.1 de l’article 5 de la
Resolució de 13 de maig de 1999, de delegació de competències del secretari general en diversos òrgans del Departament
d’Ensenyament.
—2 Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura les paraules per delegació, abreujades p.d., seguides del rang i
de la data d’aquesta disposició i la del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya on sigui publicada.
—3 La delegació de competències establerta en aquesta Resolució podrà ser revocada en qualsevol moment.
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 13 de setembre de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.256.032)

EDICTE de 25 de juliol de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants privada Bamby, de Vilanova i la Geltrú.
En l’expedient de cessament d’ofici d’activitats de la llar d’infants privada Bamby, de
Vilanova i la Geltrú, amb núm. de codi
08050156, es va intentar la notificació, en
data 23 de maig de 2000, de l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la
seva titular, senyora M. Carmen Jiménez
Mombiela, al domicili del carrer Llançà, 9,
de Vilanova i la Geltrú. El servei de correus
va retornar la notificació esmentada en data
2 de juny de 2000.
Posteriorment es va intentar de nou la notificació al mateix domicili. El servei de correus també va retornar aquesta notificació
en data 20 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora M. Carmen Jiménez Mombiela, titular de la llar d’infants privada Bamby, de
Vilanova i la Geltrú, amb núm. de codi
08050156, perquè, als efectes de donar
compliment al tràmit de vista i audiència,
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pugui al·legar i presentar els documents i
les justificacions que consideri oportuns en
el termini de 15 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, amb la prevenció que un cop
transcorregut el termini esmentat, l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants seguirà la seva tramitació.
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.
Barcelona, 25 de juliol de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.193.023)

EDICTE d’1 d’agost de 2000, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada Mimus, de Mataró.
En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada Mimus, de
Mataró, codi 08050211, es va intentar notificar, en data 23 de maig de 2000, l’inici
de l’expedient i el tràmit de vista i audiència
a la seva titular, senyora M. Mercedes Pratdepádua Ayter, al domicili del carrer Nou,
39 baixos, de Mataró. El servei de correus
va retornar la notificació esmentada en data
2 de juny de 2000.
Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El servei de correus també va retornar aquesta notificació en data
20 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, es notifica a la senyora M. Mercedes Pratdepádua Ayter l’inici
d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada Mimus, de
Mataró, codi 08050211.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, 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 documents i justificacions que consideri oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 1 d’agost de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.199.105)
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EDICTE de 2 d’agost de 2000, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada El Jardí, de Mataró.
En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada El Jardí,
de Mataró, amb núm. de codi 08050201,
es va intentar notificar, en data 23 de maig
de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de
vista i audiència a la seva titular, senyora
Silvia Soteras Albert, al domicili de Camí Ral,
630, de Mataró. El servei de correus va
retornar la notificació esmentada en data 2
de juny de 2000.
Posteriorment es va intentar de nou la notificació al mateix domicili. El servei de correus també va retornar aquesta notificació
en data 20 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, es notifica a la senyora Silvia Soteras Albert l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar
d’infants privada El Jardí, de Mataró, amb
núm. de codi 08050201.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, 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 i presentar els documents i les justificacions que consideri oportuns, 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 esmentat, l’expedient
seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 2 d’agost de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.196.017)

EDICTE de 2 d’agost de 2000, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada L’Estel, de Sant Adrià de Besòs.
En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada L’Estel,
de Sant Adrià de Besòs, amb núm. de codi
08051872, es va intentar notificar, en data
23 de maig de 2000, l’inici de l’expedient
i el tràmit de vista i audiència a la seva titular, senyora Carmen Julià Roses, al domicili de la plaça de la Vila, 5, de Sant Adrià
de Besòs. El servei de correus va retornar
la notificació esmentada en data 2 de juny
de 2000.
Posteriorment es va intentar de nou la notificació al mateix domicili. El servei de cor-

reus també va retornar aquesta notificació
en data 22 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, es notifica a la senyora Carmen Julià Roses, l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar
d’infants privada L’Estel, de Sant Adrià de
Besòs, amb núm. de codi 08051872.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article
84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, 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 i presentar els documents i les justificacions que consideri oportuns, 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 esmentat, l’expedient
seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 2 d’agost de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.196.016)

EDICTE de 2 d’agost de 2000, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada Dumbo, de Badalona.
En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada Dumbo, de
Badalona, amb núm. de codi 08050934, es
va intentar notificar, en data 23 de maig de
2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de vista
i audiència a la seva titular, senyora Carmen
Burgos Gómez, al domicili d’av. Catalunya,
49-51, de Badalona. El servei de correus va
retornar la notificació esmentada en data 5
de juny de 2000.
Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El servei de correus també va retornar aquesta notificació en data
21 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, es notifica a la senyora Carmen Burgos Gómez l’inici d’ofici de
l’expedient de cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Dumbo, de Badalona,
amb núm. de codi 08050934.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article
84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
l’expedient és a disposició de la persona
interessada a les dependències del carrer de
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Casp, 15, 2a planta, de dilluns a divendres,
de 9 a 13 hores, perquè pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que
consideri oportuns, 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 esmentat, l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 2 d’agost de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.196.015)

EDICTE de 2 d’agost de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
privada La Gavina, de l’Hospitalet de
Llobregat.
En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada La Gavina,
de l’Hospitalet de Llobregat, codi 08048472,
es va intentar notificar, en data 23 de maig
de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de
vista i audiència al titular, al domicili del
carrer Tomàs Giménez, 57, de l’Hospitalet
de Llobregat. El servei de correus va retornar la notificació esmentada en data 2
de juny de 2000.
Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El servei de correus també va retornar aquesta notificació en data
20 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei4/
1999, de 13 de gener, es notifica al titular
de la llar d’infants privada La Gavina, de
l’Hospitalet de Llobregat, codi 08048472,
l’inici d’ofici de l’expedient de cessament
d’activitats.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, 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 documents i les justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 2 d’agost de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.199.106)
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EDICTE de 4 d’agost de 2000, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada Petit Món, de l’Hospitalet de Llobregat.

Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El servei de correus també va retornar aquesta notificació en data
20 de juny de 2000.

per ampliació de locals, obertura de l’etapa
d’educació secundària obligatòria i canvi de
denominació, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada Petit Món,
de l’Hospitalet de Llobregat, codi 08051859,
es va intentar notificar, en data 23 de maig
de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de
vista i audiència a la representant de la titularitat, senyora M. Dolores Arroyo Martínez,
al domicili del carrer Àngel Guimerà, 2, de
l’Hospitalet de Llobregat. El servei de correus
va retornar la notificació esmentada en data
2 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora Montserrat Ballús Tramunt l’inici
d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada Snoopy, de
Tona, codi 08051987.

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

Posteriorment es va intentar la notificació
al mateix domicili. El servei de correus també va retornar aquesta notificació en data
20 de juny 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora M. Dolores Arroyo Martínez, representant de la titularitat de la llar d’infants
privada Petit Món, de l’Hospitalet de
Llobregat, codi 08051859, l’inici d’ofici de
l’expedient de cessament d’activitats.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, 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 documents i les justificacions que
consideri oportuns, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, amb la
prevenció que un cop transcorregut el termini esmentat, l’expedient seguirà la seva
tramitació.
Barcelona, 4 d’agost de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.200.004)

EDICTE de 4 d’agost de 2000, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants privada Snoopy, de Tona.
En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada Snoopy,
de Tona, codi 08051987, es va intentar notificar, en data 23 de maig de 2000, l’inici
de l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la seva titular, senyora Montserrat
Ballús Tramunt, al domicili de Dr. Bages,
67, de Tona. El servei de correus va retornar la notificació esmentada en data 2 de
juny de 2000.

I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, 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 documents i les justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 4 d’agost de 2000
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.199.101)

RESOLUCIÓ d’1 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Casal
de los Ángeles, de l’Hospitalet de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat Casal de los Ángeles, de l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’autorització
d’ampliació de locals, autorització d’obertura
de l’etapa d’educació secundària obligatòria
i autorització de canvi de denominació, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Casal
de los Ángeles, de l’Hospitalet de Llobregat,
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Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/ 1999 de 13 de gener.
Barcelona, 1 d’agost de 2000
P . D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018352.
Denominació: Casal de los Ángeles.
Adreça: c. Paretó, 37.
Titular: Parròquia Sant Isidre.
NIF: Q5800377C.
S’autoritza l’ampliació de locals del centre amb els nous locals situats al carrer de
Jansana, 34-50, amb efectes des de l’inici
del curs 2000-2001.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria, amb 6 unitats de
primer cicle, amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle, amb
capacitat per a 180 llocs escolars, amb
efectes des de l’inici del curs 2000-2001.
S’autoritza el canvi de denominació del
centre, que passa a ser Casal dels Àngels.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-2001:
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars, situades al carrer de Paretó, 37.
Educació primària: 18 unitats amb capacitat per a 450 llocs escolars, situades al
carrer de Paretó, 37.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, situades
al carrer de Jansana, 34-50.
(00.196.067)

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Antoni de Pàdua, de Mataró.

Núm. 833

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Antoni de Pàdua,
de Mataró, en petició d’autorització de supressió i ampliació de locals i de reducció
d’unitats del nivell d’educació infantil, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

S’autoritza la reducció d’una unitat del segon cicle del nivell d’educació infantil (parvulari), amb capacitat per a 20 llocs escolars amb efectes a partir del final del curs
1999-2000.
S’adequa la capacitat màxima autoritzada del centre en el nivell del segon cicle
d’educació infantil (parvulari), que passa a
ser de 25 llocs escolars per unitat.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 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: 6 unitats
de primer cicle, amb capacitat per a 180
llocs escolars, i 6 unitats de segon cicle,
amb capacitat per a 180 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars, amb les modalitats de
ciències de la naturalesa i la salut, humanitats i ciències socials i tecnologia.

Resolc:

(00.200.006)

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Antoni de Pàdua, de Mataró, per supressió i ampliació de locals i per reducció
d’unitats del nivell d’educació infantil, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2000,
d’homologació de llibres de text i materials
curriculars per a l’alumnat dels centres
docents públics i privats d’ensenyament no
universitari.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 4 d’agost 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 Maresme
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08021089.
Denominació: Sant Antoni de Pàdua.
Adreça: av. Puig i Cadafalch, 80.
Titular: Salesians.
NIF: Q0800036F.
S’autoritza la supressió dels locals del c.
Josep Montserrat Cuadrada, núm. 1, amb
efectes a partir del final del curs 1999-2000.
S’autoritza l’ampliació de locals per construcció de nou edifici a l’av. Puig i Cadafalch, núm. 80, amb efectes a partir de l’inici del curs 2000-2001.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de llibres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per
al desenvolupament del currículum destinats
a ser utilitzats per l’alumnat dels centres docents públics i privats d’ensenyament no
universitari de Catalunya hauran de ser homologats pel Departament d’Ensenyament
i que els altres materials curriculars destinats al mateix alumnat podran ser prèviament homologats pel Departament d’Ensenyament. En ambdós casos, l’homologació
es realitzarà d’acord amb el procediment
que preveu el Decret esmentat.
La disposició transitòria del Decret esmentat estableix que mentre siguin vigents
els plans d’estudi per als nivells del batxillerat unificat polivalent, i la formació professional, regulats per la Llei 14/1970, de 4
d’agost, general d’educació i finançament
de la reforma educativa, la supervisió de
llibres de text i materials didàctics per a
aquests nivells s’ajustarà al procediment que
s’indica al Decret, i quant als continguts
s’ajustarà als plans d’estudi que fixen els ensenyaments corresponents.
Presentades a aquest Departament d’Ensenyament diverses sol·licituds d’homologació de llibres de text i de materials curriculars, i havent-se’n constatat l’adequació als
currículums establerts pel Govern de la
Generalitat de Catalunya,

Resolc:
Homologar els llibres de text i els materials curriculars que figuren a l’annex
d’aquesta Resolució, destinats a l’alumnat
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dels centres docents públics i privats d’ensenyament no universitari de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 5 de setembre de 2000
P. D.

(Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació Educativa

ANNEX
Educació infantil. Parvulari
Llibres de text
Experiències-Jugar i pintar 1-2-3. Globalitzat. Xavier Prats. Editorial Vicens Vives.
Geometria 1. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic.
X. Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia
Catalana.
Geometria 2. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic.
X. Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia
Catalana.
Geometria 3. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic.
X. Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia
Catalana.
Numeració 1. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Numeració 2. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Numeració 3. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Numeració 4. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Full de disposicions i actes administratius

Numeració 5. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Numeració 6. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Numeració 7. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Numeració 8. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Numeració 9. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Mesura 1. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia
Catalana.
Mesura 2. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia
Catalana.
Lògica 1. El petit rodet. Intercomunicació
i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia
Catalana.
Lògica 2. El petit rodet. Intercomunicació
i llenguatges: llenguatge matemàtic. X.
Blanch i L. Espot. Editorial Enciclopèdia
Catalana.
Llengua 1. El carrer. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 2. La classe. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 3. El correu. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 4. Taller d’experiències. El petit
rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell Espot.
Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 5. La festa. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 6. Fades i bruixes. El petit rodet.
Intercomunicació i llenguatges: llenguatge
verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.

guatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 9. La cuina. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 10. Castells i palaus. El petit
rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 11. L’àlbum. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Llengua 12. El quiosc. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge
verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.
L’elefant. El petit rodet. Descoberta de
l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.
El tren. El petit rodet. Descoberta de l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega.
Editorial Enciclopèdia Catalana.

Educació primària. Cicle inicial
Llibres de text
Nou Polzet 1. Llengua castellana. Llengua castellana i literatura. A. Noguerol i C.
López. Editorial Barcanova.
Nou Polzet 2. Llengua castellana. Llengua castellana i literatura. A. Noguerol i C.
López. Editorial Barcanova.
Música 1. Educació artística: música. M.
Cano, O. Comelles, E. Dalmau, M. Sancho.
Editorial McGraw-Hill.
Rodet 2000. Coneixement del medi 1. Coneixement del medi: natural i coneixement
del medi: social i cultural. Equip Text-La
Galera. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Nou Polzet 1. Matemàtiques. Matemàtiques. M. Torra. Editorial Barcanova.
Nou Polzet 2. Matemàtiques. Matemàtiques. M. Torra. Editorial Barcanova.
Matemàtiques 1. Matemàtiques. M.
Ciurana, C. Bartomeu, A. Jané. Editorial
McGraw-Hill.
Material curricular

Els astres. El petit rodet. Descoberta de
l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Flash! 10 quaderns. Interdisciplinari. Elena
Matias i Coia Romero. Editorial Nadal.

Els arbres. El petit rodet. Descoberta de
l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Matemàtiques 1. Quaderns 1-2-3. Matemàtiques. M. Ciurana, C. Bartomeu, A. Jané.
Editorial McGraw-Hill.

Els oficis. El petit rodet. Descoberta de
l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Educació primària. Cicle mitjà

Els dinosaures. El petit rodet. Descoberta de l’entorn natural i social. J. Portell i S.
Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.

Mega-4. Llengua catalana i literatura. R.
Vilardell i d’altres. Editorial Vicens Vives.

Els sentits. El petit rodet. Descoberta d’un
mateix. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.
El cos. El petit rodet. Descoberta d’un mateix. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.
L’aigua. El petit rodet. Descoberta de l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega.
Editorial Enciclopèdia Catalana.
Les abelles. El petit rodet. Descoberta de
l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.
La bicicleta. El petit rodet. Descoberta de
l’entorn natural i social. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.
El menjar. El petit rodet. Descoberta d’un
mateix. J. Portell i S. Arànega. Editorial Enciclopèdia Catalana.
Material curricular
Món de paraules 1-2-3. Intercomunicació i llenguatge: llenguatge verbal. Anna
Navarro. Editorial Cruïlla.

Llengua 7. La ludoteca. El petit rodet. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge
verbal. S. Arànega i J. Portell. Editorial Enciclopèdia Catalana.

CAB. Carpetes d’aprenentatges bàsics 34-5 anys. Destreses i esquema corporal 34-5, Atenció 3, Atenció i memòria 4-5, Lògica i conceptes 3-4-5. Globalitzat. M. V.
Navarro, J. Ruiz. Editorial Cruïlla.

Llengua 8. Jocs de paraules I. El petit
rodet. Intercomunicació i llenguatges: llen-

Flash! 10 quaderns. Interdisciplinari. Elena
Matias i Coia Romero. Editorial Nadal.
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Llibres de text

Zapín-4. Llengua castellana. Llengua castellana i literatura. I. Benet, J. Bernaus, I.
Jiménez, C. Martín, D. Rius. Editorial Vicens
Vives.
Super Starlight 1. Llengües estrangeres:
anglès. P. Adkin, C. Barlow, R. D’Alessio, A.
Forte, M. C. González, J. Riches i M. Tremblay. Editorial Grup Promotor Santillana.
Super Starlight 2. Llengües estrangeres:
anglès. P. Adkin, E. Dafouz, A. Forte, M. C.
González, M.C. Guerrini, J. Riches, C. Tindle
i M. Tremblay. Editorial Grup Promotor Santillana.
Spiral 3. Adventure book. Llengües estrangeres: anglès. A. T. Hillock. Editorial
Baula.
Spiral 4. Adventure book. Llengües estrangeres: anglès. M. J. Díaz, E. Fernández.
Editorial Baula.
Música 4. Educació artística: música. M.
Cano, O. Comelles, E. Dalmau i M. Sancho.
Editorial McGraw-Hill.
Material curricular
Super Starlight 1. Quadern i vídeo. Llengües estrangeres: anglès. P. Adkin, C. Barlow, R. D’Alessio, A. Forte, M.C. González,
J. Riches i M. Tremblay. Editorial Grup Promotor Santillana.
Super Starlight 2. Quadern i vídeo. Llengües estrangeres: anglès. P. Adkin, E. Dafouz, A. Forte, M.C. González, M.C. Guer-
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rini, J. Riches, C. Tindle i M. Tremblay. Editorial Grup Promotor Santillana.
Spiral 3. Playbook. Llengües estrangeres:
anglès. A. T. Hillock. Editorial Baula.
Spiral 4. Playbook. Llengües estrangeres: anglès. M. J. Díaz, E. Fernández.
Editorial Baula.
Música 4. Quadern. Educació artística:
música. M. Cano, O. Comelles, E. Dalmau
i M. Sancho. Editorial McGraw-Hill.
Educació primària. Cicle superior
Llibres de text
Castellà 1. Llengua castellana i literatura.
C. Minguella i I. Moreso. Editorial Eumo.
Castellà 2. Llengua castellana i literatura.
C. Minguella i I. Moreso. Editorial Eumo.
Educació Secundària Obligatòria
Llibres de text
Experimentem el teatre. Llengua catalana i literatura. 1r i 2n cicle. Crèdit variable
tipificat interdisciplinari. D. Ollé. Editorial
Baula.
Vivir la literatura. Llengua castellana i literatura. 2n cicle. Crèdit variable tipificat. J.
Ràfols. M. López. Editorial Teide.
Snapshot 3. Llengües estrangeres: anglès. 2n cicle. Crèdits comuns 5 i 6. B. Abbs,
C. Barker, I. Freebairn. Editorial Longman.
Snapshot 4. Llengües estrangeres: anglès. 2n cicle. Crèdits comuns 7 i 8. B. Abbs,
C. Barker, I. Freebairn. Editorial Longman.
Planeta Terra-1. Ciències socials. 1r cicle.
1 crèdit comú. A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens i E. Ferreres. Editorial Teide.
Planeta Terra-2. Ciències socials. 1r cicle. 1 crèdit comú. A. Alcoberro, J. Castillo,
J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres. Editorial
Teide.
Societats històriques-1. Ciències socials.
1r cicle. 1 crèdit comú. A. Alcoberro, J.
Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres.
Editorial Teide.
Societats històriques-2. Ciències socials.
1r cicle. 1 crèdit comú. A. Alcoberro, J.
Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres.
Editorial Teide.
El planeta viu. La biosfera. El nostre planeta. Ciències de la naturalesa. 1r cicle.
Crèdits comuns 1-2. I. Llobet, S. Serra, J.
Corbella, I. Giménez, M. E. Durán. Editorial
McGraw-Hill.
Natura 7. Biologia i Geologia. Ciències de
la naturalesa. 2n cicle. 1 crèdit comú. M. A.
Fernández, B. Mingo, R. R. Bernabé, M. D.
Torres. Editorial Vicens Vives.
Màquines i motors. Tecnologia. 2n cicle.
Crèdit comú 5. A. Anguera, D. Alzet, I.
Segon, F. Vidal. Editorial Castellnou.
Tecnologia de l’electricitat. Tecnologia. 2n
cicle. Crèdit comú 6. A. Anguera, D. Atzet,
I. Segon, F. Vidal. Editorial Castellnou.
Quatre ratlles. Educació visual i plàstica.
Crèdit comú 1. 1r cicle. E. Devenat, A.
Segarra. Editorial McGraw-Hill.

Educació física. Educació física. 2n cicle.
4 crèdits comuns. O. Riera, M. González.
Editorial Teide

Educació física. Quadern de treball. Educació física. 2n cicle. 4 crèdits comuns. O.
Riera, M. González. Editorial Teide

Interacció. Física i química. Ciències de
la naturalesa. Crèdit comú 1. 1r cicle. A.
Cañas, M. Fernández. Editorial Cruïlla.

Màquines i motors. Quadern. Tecnologia.
2n cicle. Crèdit comú 5. A. Anguera, D.
Alzet, I. Segon, F. Vidal. Editorial Castellnou.

Terra. Biologia i geologia. Ciències de la
naturalesa. Crèdit comú 2. 1r cicle. Ll. Del
Carmen, E. Pedrinaci. Editorial Cruïlla.

Tecnologia de l’electricitat. Quadern. Tecnologia. 2n cicle. Crèdit comú 6. A. Anguera, D. Atzet, I. Segon, F. Vidal. Editorial
Castellnou.

Interacció. Física i química. Ciències de
la naturalesa. Crèdit comú 3. 1r cicle. A.
Cañas, M. Fernández. Editorial Cruïlla.
Terra. Biologia i geologia. Ciències de la
naturalesa. Crèdit comú 4. 1r cicle. Ll. Del
Carmen, E. Pedrinaci. Editorial Cruïlla.
Mil·lenni. Paisatges de la Terra. Geografia. Ciències socials. Crèdit comú 1. 1r cicle. J. Sánchez, A. Zarate. Editorial Cruïlla.
Mil·lenni. De la tribu a la ciutat. Història.
Ciències socials. Crèdit comú 3. 1r cicle. J.
Santacana, G. Zaragoza. Editorial Cruïlla.
Mil·lenni. Món i població. Geografia. Ciències socials. Crèdit comú 3. 1r cicle. J.
Sánchez, A. Zarate. Editorial Cruïlla.
Mil·lenni. De serfs a ciutadans. Història.
Ciències socials. Crèdit comú 4. 1r cicle. J.
Santacana, G. Zaragoza. Editorial Cruïlla.
Lletra 2000. Tipologies textuals. Llengua
i ús. Llengua catalana i literatura. Crèdits
comuns 1 i 2. E. Ferrando, A. Vidal. Editorial Cruïlla.

Pen Pictures-1. Llengües estrangeres: anglès. Crèdit variable. 1r cicle. M. Hancock,
A. McDonald. Edditorial Oxford University
Press.
Pen Pictures-2. Llengües estrangeres: anglès. Crèdit variable. 1r cicle. M. Hancock,
A. McDonald. Editorial Oxford University
Press.
Batxillerat
Llibres de text
Literatura catalana 1. Llengua catalana i
literatura. Matèria comuna. Crèdit 1. R. Armengol, E. Hurtado, G. Pau. Editorial
Castellnou.
Literatura catalana 2. Llengua catalana i
literatura. Matèria comuna. Crèdit 2. R. Armengol, E. Hurtado i G. Pau. Editorial
Castellnou.
Llengua catalana 1. Llengua catalana i literatura. Matèria comuna. Crèdit 3. J. Badia, M. C. Comet, A. Freixes, J. Grifoll.
Editorial Castellnou.

Letra 2000. Tipologías textuales. El cómic. Llengua castellana i literatura. Crèdits
comuns 1 i 2. P. Alonso, M.C. Romero, J.
Santamaria, S. Esquerdo. Editorial Cruïlla.

Llengua catalana 2. Llengua catalana i literatura. Matèria comuna. Crèdit 4. J. Badia, M.C. Comet, A. Freixes i J. Grifoll.
Editorial Castellnou.

Material curricular

Llengua catalana i literatura 2. Llengua catalana i literatura. Matèria comuna. Crèdits
3 i 4. M. C. Pellicer i M. Sala. Editorial Brúixola.

Reforç de català-2. Llengua i literatura catalana. 2n cicle. Crèdit variable tipificat de
reforç. N. Alberdi, R. Granger, J. Saiz, R.
Saiz. Editorial Claret.
Snapshot 3. Quadern. Llengües estrangeres: anglès. 2n cicle. Crèdits comuns 5 i
6. Abbs, C. Barker, I. Freebairn. Editorial
Longman.
Snapshot 4. Quadern. Llengües estrangeres: anglès. 2n cicle. Crèdits comuns 7 i
8. B. Abbs, C. Barker, I. Freebairn. Editorial
Longman.
Planeta Terra-1. Quadern. Ciències socials. 1r cicle. 1 crèdit comú. A. Alcoberro, J.
Castillo, J. Cortada, J. Llorens i E. Ferreres.
Editorial Teide.
Societats històriques-1. Quadern. Ciències socials. 1r cicle. 1 crèdit comú. A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens,
E. Ferreres. Editorial Teide.
El planeta viu. La biosfera. Quadern 1. Ciències de la naturalesa. 1r cicle. Crèdit comú
1. I. Llobet, S. Serra, J. Corbella, I. Giménez,
M.E. Durán. Editorial McGraw-Hill.
El planeta viu. El nostre planeta. Quadern
2. Ciències de la naturalesa. 1r cicle. Crèdit
comú 2. S. Serra, J. Corbella, M. E. Durán,
I. Giménez. Editorial McGraw-Hill.
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Biologia-2. Biologia. Modalitat de ciències de la naturalesa i la salut. 3 crèdits. M.
Cabello, M. Falcó, S. Lope, M. Solà. Editorial Claret.
Psicologia. Psicologia. Matèria optativa tipificada. 2 crèdits. J. I. Alonso, A. Alonso,
A. Balmori, J. Carvalho, Grup Gappa. Editorial McGraw-Hill.
Límits-2. Matemàtiques. Modalitat de ciències de la naturalesa i la salut i de tecnologia. Crèdits 4-5-6. A. Ruiz i F. Álvarez.
Editorial Vicens Vives.
Funcions-2. Matemàtiques aplicades a les
ciències socials. Modalitat d’humanitats i ciències socials. Crèdits 4-5-6. F. Álvarez i A.
Ruiz, Editorial Vicens Vives.
Matemàtiques-2. Matemàtiques aplicades
a les ciències socials. Modalitat d’humanitats i ciències socials. J. M. Arias, I. Maza.
Editorial Casals.
Cicles formatius
Grau mitjà
Productes i serveis financers i d’assegurances bàsics. Crèdit: productes i serveis
financers i d’assegurances bàsics. Denomi-
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nació del títol professional: gestió administrativa. G. González, M. Jiménez, J. A. Jiménez i C. Martín. Editorial McGraw-Hill.
Comunicació i arxiu. Crèdit: comunicació
i arxiu. Denominació del títol professional:
gestió administrativa. G. Álvarez, A. Cadiñanos. Editorial McGraw-Hill.
(00.243.046)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2000,
per la qual s’atribueix una nova denominació específica a una secció d’educació secundària de Cornudella de Montsant.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de la secció d’educació secundària, per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior,

Resolc:
Atribuir a la secció d’educació secundària de Cornudella de Montsant, amb número de codi 43008699, ubicada al c. de Sant
Isidre, 23, baixos, de Cornudella de Montsant (Priorat), la nova denominació específica Montsant.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 6 de setembre de 2000
P. D.

(Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(00.243.048)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 6 de març de 2000, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de diversos centres docents privats de
Barcelona (DOGC núm. 3105, pàg. 3302,
de 23.3.2000).
Havent observat una errada en el text
de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3105, pàg. 3302,
de 23.3.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 3303, a la primera columna,
a l’annex referent al centre Abad Oliba de
Barcelona, on diu:
“Família d’informàtica:
”Cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics, amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-00.”,
ha de dir:
“Família d’informàtica:
”Cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-00.”.
A la pàgina 3303, a la segona columna,
a la composició del centre Abad Oliba de
Barcelona, on diu:
“Cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars.”,
ha de dir:
“Cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
”En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.”.
Barcelona, 4 d’agost de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.201.018)

centre docent privat Pineda, de l’Hospitalet
de Llobregat (DOGC núm. 3169, pàg. 8328,
de 27.6.2000).
Havent observat una errada al text de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm. 3169, pàg. 8328, de 27.6.2000,
se’n detalla l’oportuna correcció.
A la pàgina 8328, a l’annex de la Resolució, on diu:
“Adreça: Gran Vía Zona Nord, s/n.”
“Titular: Centro Cultural Pineda.”,
ha de dir:
“Adreça: c. dels Joncs, 1.”
“Titular: Centro Cultural Pineda, SA.”
Barcelona, 3 d’agost de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(00.200.005)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2000, de
modificació de la Resolució de 7 de març
de 2000, per la qual s’autoritza l’absorció
del centre docent privat Casagemes pel centre docent privat Badalonès, de Badalona,
i la modificació de l’autorització d’obertura
d’aquest centre.
Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució de 7 de març de 2000, per la qual
s’autoritza l’absorció del centre docent privat Casagemes pel centre docent privat
Badalonès, de Badalona, i la modificació de
l’autorització d’obertura d’aquest centre
(DOGC núm. 3110, de 30.3.2000), i d’acord
amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener,
Resolc:

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
5 de maig de 2000, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat L’Avet, de Ripoll (DOGC
núm. 3162, pàg. 7823, de 16.6.2000).
Havent observat una errada al text de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm. 3162, pàg. 7823, de 16.6.2000,
se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 7823, a l’annex de la Resolució, on diu:
“Adreça: c. Pompeu Fabra, s/n.”,
ha de dir:
“Adreça: c. Vinyes, 1.”.
Barcelona, 16 de juny de 2000

—1 Modificar la part expositiva de la Resolució de 7 de març de 2000, afegint-hi el
punt següent:
“—3 bis Autoritzar l’ampliació de locals
del centre, amb els nous locals situats al
carrer de Mossèn Anton Romeu, 66-76”.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Ramon Farré i Roure
Secretari general

Barcelona, 19 de juliol de 2000

(00.206.098)

P . D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
d’1 de juny de 2000, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura del
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M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
(00.187.022)
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RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Virgen
del Carmen, de Santa Coloma de Gramenet.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Virgen del Carmen, de
Santa Coloma de Gramenet, en petició
d’ampliació d’unitats d’educació infantil
(parvulari), de reducció d’unitats d’educació primària i d’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Virgen del Carmen, de Santa Coloma de
Gramenet, per autorització d’ampliació
d’unitats d’educació infantil (parvulari), reducció d’unitats d’educació primària i obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 31 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 (comarques).
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Localitat: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08027754.
Denominació: Virgen del Carmen.
Adreça: c. Sant Ramon, 11.
Titular: Montserrat Esteban Marcos.
NIF: 12068432X.
S’autoritza l’ampliació d’una unitat d’educació infantil (parvulari) amb capacitat per a
25 llocs escolars, amb efectes a partir de la
l’inici del curs 2000-01.
S’autoritza la reducció de 2 unitats
d’educació primària, amb capacitat per a
50 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1999-00.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria, amb 2 unitats de
primer cicle, amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle, amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes des de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-01:
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars, situades al carrer Jacint Verdaguer, 53.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars, situades al
carrer Sant Ramon, 11.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs

escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, situades
al carrer Sant Ramon, 11.
(00.159.138)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2000,
de modificació de la Resolució de 21 de juny
de 2000, que prorroga la Resolució de 21
de juny de 1999, que dóna instruccions d’organització i funcionament de les llars d’infants públiques dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 1999-2000.
Per Resolució de 21 de juny de 2000 (“Full
de Disposicions i Actes Administratius del
Departament d’Ensenyament” núm. 825, any
XVIII, juny 2000), es va prorrogar la Resolució de 21 de juny de 1999, que dóna instruccions d’organització i funcionament de les
llars d’infants públiques dependents del
Departament d’Ensenyament per al curs
1999-2000.
Atès que s’ha observat una errada a la part
dispositiva de la Resolució esmentada, i
d’acord amb el que estableix l’article 105.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,

Resolc:
—1 Modificar el segon paràgraf de l’apartat 1.1 de la Resolució de 21 de juny de
2000, en el sentit següent:
“Les vacances de Nadal seran del 23
de desembre de 2000 al 7 de gener de
2001, ambdós inclosos, i les de Setmana
Santa seran del 9 d’abril al 16 d’abril de
2001, ambdós inclosos, d’acord amb el
calendari escolar per al curs 2000-2001
aprovat amb caràcter general per a tots els
centres de nivell no universitari, per Ordre
de 14 de març de 2000 (DOGC núm. 3106,
de 24 de març de 2000).”
Barcelona, 13 de setembre de 2000
Ramon Farré i Roure
Secretari general
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