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EDICTE de 7 d’agost de 2000, pel qual es
notifica l’obertura del tràmit d’audiència en
l’expedient disciplinari incoat al funcionari
docent senyor Víctor Colomer i de Campo.

Atès que no ha estat possible poder prac-
ticar la notificació al funcionari docent se-
nyor Víctor Colomer i de Campo, amb DNI
39.139.095, de l’expedient disciplinari, in-
coat per Resolució de data 1 de febrer de
2000, del secretari general del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya i que el darrer domicili conegut és a
l’av. Josep Tarradellas, núm. 102, 1r 1a, de
Terrassa, en aplicació del que disposa l’ar-
ticle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-

vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, es notifica que en la tramitació
de l’expedient disciplinari esmentat s’ha
obert el tràmit d’audiència previst a l’article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, per un termini de 10 dies hàbils,
durant el qual l’interessat podrà al·legar i
presentar la documentació i justificants que
estimi oportuns.

També es fa saber a l’interessat que té
l’expedient a la seva disposició, de dilluns a
divendres, en horari d’oficina, a les depen-
dències de la Inspecció de Serveis del De-
partament d’Ensenyament, Via Augusta,
202, planta 5B, 08021 Barcelona.

Barcelona, 7 d’agost de 2000

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(00.203.081)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Xiquilàndia, de Ripollet.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
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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
Xiquilàndia, de Ripollet, per canvi de titula-
ritat, 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 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 DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Sabadell, 8 d’agost de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Ripollet.
Localitat: Ripollet.
Núm. de codi: 08055956.
Denominació: Xiquilàndia.
Adreça: c. Fontanella, 31-33.
Titular:  Xiquilàndia, SCP.
NIF: G60125762.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Centre d’Educació Infantil
Ripollet, SL, amb NIF B61836110, amb
efectes a partir del primer dia del mes se-
güent al de la data de publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 49 llocs escolars.

(00.206.086)

ORDRE de 13 de setembre de 2000, de
modificació de l’Ordre de 12 d’abril de 2000,
per la qual es convoca concurs públic per
a la concessió de subvencions a entitats
sense finalitat de lucre per a la realització
d’activitats de formació permanent adreça-
des a professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació secundària o
d’ensenyaments de règim especial.

L’Ordre de 12 d’abril de 2000, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió de subvencions a entitats sense finalitat

de lucre per a la realització d’activitats de
formació permanent adreçades a professo-
rat d’educació infantil, d’educació primària,
d’educació secundària o d’ensenyaments
de règim especial (DOGC núm. 3127, de
26.4.2000), preveu a l’article 3 que les sub-
vencions es concediran amb càrrec al crè-
dit 06.02.482.01/1 del pressupost vigent,
fins a un import màxim de 5.000.000 de
pessetes.

Davant la impossibilitat d’afrontar les
sol·licituds presentades amb l’import con-
signat, a causa del gran nombre de petici-
ons respecte a les previsions fetes inicial-
ment, es considera procedent l’ampliació en
3.600.000 ptes. (21.636,44 euros) amb
càrrec a la mateixa partida, ateses les dis-
ponibilitats pressupostàries.

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació Educativa,

Ordeno:

Es modifica l’article 3 de l’Ordre de 12
d’abril de 2000, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de sub-
vencions a entitats sense finalitat de lucre
per a la realització d’activitats de formació
permanent adreçades a professorat d’edu-
cació infantil, d’educació primària, d’educa-
ció secundària o d’ensenyaments de règim
especial, que queda redactat de la manera
següent:

“Article 3
”La subvenció per al conjunt d’entitats

serà d’un import màxim de 8.600.000 ptes.
(51.687,04 euros) amb càrrec a la partida
06.02.482.01/1 del pressupost vigent.”

Barcelona, 13 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.256.029)

RESOLUCIÓ de 24 d’agost de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants El Drac
Màgic, de Sant Vicenç dels Horts.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants El Drac Màgic, de Sant
Vicenç dels Horts, en petició de canvi de
titularitat i canvi de denominació, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants El Drac
Màgic, de Sant Vicenç dels Horts, per canvi
de titularitat i canvi de denominació especí-
fica, 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 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
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sant Feliu de Llobregat, 24 d’agost 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: 08048393.
Denominació: El Drac Màgic.
Adreça: c. Sant Miquel, 33, cantonada c.
Rafael Casanova, 64.
Titular: Escola Bressol El Drac Màgic, SL.
NIF: B-59926303.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser d’Ana Acullo Carreras, amb NIF
35014677-Y, amb efectes a partir del curs
1999-2000.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Patito Feo II.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a llar d’infants amb una
capacitat màxima de 35 alumnes, fins al 24
d’octubre de 2002.

(00.214.018)

RESOLUCIÓ de 25 d’agost de 2000, per
la qual es declara el cessament d’activitats
del centre docent privat Escola de dansa
Gemma Vera, de la Garriga.

Per la Resolució de 26 de maig de 1995
es van autoritzar l’obertura i el funcionament
del centre docent privat Escola de dansa
Gemma Vera, de la Garriga.

Per la Resolució de 8 de març de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Escola
de dansa Gemma Vera, de la Garriga, la
notificació del qual es va haver de realitzar
mitjançant l’Edicte de 26 de maig de 2000
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(DOGC núm. 3164, de 20.6.2000), d’acord
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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

En data 3 de juliol de 2000 l’Ajuntament
de la Garriga ha certificat que el titular no
ha hi presentat cap al·legació.

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 del
centre docent privat Escola de dansa Gem-
ma Vera, de la Garriga, amb núm. de codi
08047728, amb efectes a partir de la fi del
curs 1995-96.

—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
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, 25 d’agost 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)

(00.215.051)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2000, per
la qual es dóna publicitat a diverses sub-
vencions concedides pel Departament d’En-
senyament.

Atès el que disposa l’article 94.7 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-

nances públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 25/1998, de mesures administra-
tives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i per la
Llei 4/2000, de mesures fiscals i adminis-
tratives, sobre la publicació al DOGC de les
subvencions innominades o genèriques
concedides pels departaments de la Gene-
ralitat a l’empara de l’article 94.4 d’aquest
Decret legislatiu;

Fent ús de les atribucions que m’atorga
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a diverses subvencions
concedides pel Departament d’Ensenya-
ment durant el primer i segon trimestre de
2000, que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, de conformitat amb l’article 94.7
del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juli-
ol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, mo-
dificat per la Llei 25/1998, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro,
i per la Llei 4/2000, de mesures fiscals i
administratives.

Barcelona, 29 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Entitat: Escolania de Montserrat.
Objecte: escolarització d’alumnes el curs
1999-00.
Import: 12.323.324 ptes. (74.067,67 euros).
Aplicació pressupostària: 06.04.480.01/9.

Entitat: Institut d’Investigacions Científiques
i Econòmiques (INICE).
Objecte: despeses d’organització d’Expo-
recerca Jove.
Import: 500.000 ptes. (3.005,06 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Grup d’Innovació i Recerca a l’en-
senyament de la filosofia, Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya.
Objecte: formació permanent del professo-
rat no universitari.
Import: 10.700.000 ptes. (64.308,30 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.482.01/1.

Entitat: Patronat L’Arjau.
Objecte: V Concurs Obert d’Interpretació
Musical L’Arjau.
Import: 580.000 ptes. (3.485,87 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Confederació Sindical Comissió
Obrera Nacional de Catalunya.
Objecte: 2a edició del seminari Intercultura-
litat, educació i llengües.
Import: 100.000 ptes. (601,01 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Associació de Mestres de la Normal
i Escola de Mestres de Girona.
Objecte: Premi Mestres 68.
Import: 200.000 ptes. (1.202,02 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Associació Amics de la Vicki Sherpa.
Objecte: Escola de Mestres Maria Antònia
Canals al Nepal.
Import: 3.000.000 de ptes. (18.030,36 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Consell Català de la Música.
Objecte: activitats en l’àmbit de l’educació
musical.
Import: 3.500.000 ptes. (21.035,42 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Fundació Universitat Catalana
d’Estiu.
Objecte: XXXII edició de l’esmentada Uni-
versitat.
Import: 4.500.000 ptes. (27.045,54 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Federació Joventuts Musicals de Ca-
talunya.
Objecte: cicle inicial de concerts de les au-
dicions per a escolars.
Import: 2.000.000 de ptes. (12.020,24 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Ajuntament d’Igualada.
Objecte: Curs internacional de direcció d’or-
questra.
Import: 1.500.000 ptes. (9.015,18 euros).
Aplicació pressupostària: 06.01.480.01/0.

Entitat: Associació Amics de la Bressola.
Objecte: difusió de la llengua i la cultura ca-
talanes.
Import: 3.000.000 de ptes. (18.030,36 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Federació d’Entitats per a l’Ensenya-
ment de les Matemàtiques a Catalunya.
Objecte: Congrés d’Educació Matemàtica.
Import: 950.000 ptes. (5.709,61 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: determinats centres docents privats
i professors.
Objecte: indemnitzacions.
Import: 239.200.896 ptes. (1.437.626,74
euros).
Aplicació pressupostària: 06.04.480.01/9.

Entitat: Centre Unesco de Catalunya.
Objecte: projecte Coordinació de la xarxa
d’escoles associades a la Unesco.
Import: 4.300.000 ptes. (25.843,52 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Fundació Catalana Síndrome de
Down.
Objecte: seguiment dels alumnes amb sín-
drome de Down.
Import: 9.000.000 de ptes. (54.091,09 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.02/2.

Entitat: Associació Tercer Congrés Europeu
de Matemàtiques.
Objecte: difusió del Tercer Congrés Europeu
de Matemàtiques.
Import: 500.000 ptes. (3.005,06 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Associació Acció Escolar del Con-
grés de Cultura Catalana.
Objecte: 21a campanya El país a l’escola.
Import: 4.000.000 de ptes. (24.040,48 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Fundació Orfeó Català Palau de la
Música Catalana.
Objecte: campanya Les escoles al Palau.
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Import: 3.500.000 ptes. (21.035,42 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Associació Ribermúsica.
Objecte: IV Cicle de concerts a les galeries
d’art.
Import: 150.000 ptes. (901,52 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Federació Sardanista de Catalunya.
Objecte: actes commemoratius dels 150
anys de la Tenora.
Import: 1.450.000 ptes. (8.714,68 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Cercle d’Agermanament Occitano-
Català.
Objecte: despeses del III Dictat occità per
videoconferència entre Castres i Barcelona.
Import: 100.000 ptes. (601,01 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: Societat Catalana de Matemàtiques.
Objecte: Any Mundial de les Matemàtiques.
Import: 2.000.000 de ptes. (12.020,24 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.480.01/6.

Entitat: grups de mestres.
Objecte: despeses de funcionament, infor-
mació i difusió.
Import: 3.975.000 ptes. (23.890,23 euros).
Aplicació pressupostària: 06.02.482.01/1.

(00.217.094)

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2000, per
la qual es disposa el començament de les
activitats de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.

Mitjançant el Decret 240/2000, de 7 de
juliol, (DOGC núm. 3192, de 27.7.2000), es
van crear diversos col·legis d’educació in-
fantil i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord la disposició final del De-
cret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer els col·legis d’educació in-
fantil i primària, creats pel Decret 240/2000,
de 7 de juliol, l’inici de la seva activitat ad-
ministrativa des de l’1 de juliol de 2000, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten es produiran des de
l’inici del curs escolar 2000-01.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquests nous col·legis d’educació
infantil i primària.

Barcelona, 30 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial del Vallès Occidental

Comarca del Vallès Occidental

Municipi: Castellar del Vallès.
Unitat de població: Castellar del Vallès.
Codi de centre: 08054824.
Adreça: c. de Prat de la Riba, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Castellar del
Vallès.

Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Unitat de població: Palau-solità i Plegamans.
Codi de centre: 08053467.
Adreça: c. de Folch i Torres, 30 (urb. can
Cladellas).
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Palau.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.
Unitat de població: Sant Quirze del Vallès.
Codi de centre: 08054836.
Adreça: av. Arrahona, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Onze de Setembre.

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca del Garraf

Municipi: Sitges.
Unitat de població: Sitges.
Codi de centre: 08053583.
Adreça: c. de Can Pei; c. d’en Pepe de
Garraf.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
d’educació infantil.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Sitges.

Comarca del Vallès Oriental

Municipi: l’Ametlla del Vallès.
Unitat de població: l’Ametlla del Vallès.
Codi de centre: 08057266.
Adreça: c. Camí de Vilanova, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Els Cingles.

Municipi: la Garriga.
Unitat de població: la Garriga.
Codi de centre: 08058441.
Adreça: c. de Santa Maria del Camí, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.

Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ca n’Illa.

Delegació Territorial de Girona

Municipi: Vilafant.
Unitat de població: Vilafant.
Codi de centre: 17006836.
Adreça: Urbanització Camp dels Engi-
nyers, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Les Forques.

(00.220.007)

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2000, de
modificació de la Resolució de 6 d’abril de
1999, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Reial Monestir de Santa Isabel,
de Barcelona.

Per Resolució de 6 d’abril de 1999, es va
autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Reial
Monestir de Santa Isabel de Barcelona
(DOGC núm. 2871, de 20.4.1999).

Atès que s’han observat unes errades en
la modificació de l’autorització d’obertura
del centre esmentat, 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 els antecedents de la Reso-
lució de 6 d’abril de 1999, afegint el següent:

Al final del primer apartat de la part expo-
sitiva, abans de: “es va instruir l’expedient
corresponent”, cal afegir:

“i en petició d’autorització d’ampliació de
locals”.

—2 Modificar la part resolutiva de l’esmen-
tada Resolució, afegint el següent apartat:

“—9 Autoritzar l’ampliació de locals al
centre docent privat Reial Monestir de San-
ta Isabel, de Barcelona, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.”

—3 A l’annex de l’esmentada Resolució,
on diu:

“NIF: Q0800310J.”,
ha de dir:

“NIF: Q0800510J.”.

—4 A l’annex, en el paràgraf anterior a la
Composició del centre, cal afegir:

“S’autoritza l’ampliació de locals al c. Ro-
cabertí, 13, de Barcelona.”

—5 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
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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, 30 d’agost 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)

(00.222.017)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
de modificació de la Resolució de 13 de juliol
de 2000, per la qual es convoca concurs
públic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament,
per al curs 2000-2001.

El punt 7 de la Resolució de 13 de juliol
de 2000 estableix que durant el mes de
setembre de 2000, la Direcció General de
Recursos Humans farà pública la resolució
en què declara aprovada la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos per a cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat i el punt 9 de la mateixa resolu-
ció estableix que la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos es farà pública
durant el mes d’octubre de 2000.

Atès que no és possible fer públiques les
llistes provisional i definitiva d’aspirants
admesos i exclosos en els mesos previstos
als punts esmentats,

Resolc:

Modificar el termini de publicació de les
llistes provisional i definitiva d’aspirants
admesos i exclosos que preveu la Resolu-
ció de 13 de juliol de 2000, per la qual es
convoca concurs públic per formar part de
la llista d’aspirants a cobrir places vacants
o substitucions en règim d’interinitat en
centres docents públics d’ensenyaments no
universitaris dependents del Departament
d’Ensenyament, per al curs 2000-2001, de

manera que la llista provisional d’admesos
i exclosos es publiqui durant el mes d’octu-
bre de 2000 i la llista definitiva d’admesos
i exclosos durant el mes de novembre del
mateix any.

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 preveuen l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes de l’endemà de la seva pu-
blicació 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 oportú per a la de-
fensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(00.270.032)

RESOLUCIÓ  de 19 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista
de concessió d’ajuts econòmics del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 1999.

Per una Resolució de 15 de maig de 2000,
es fa pública la llista provisional d’admesos
i exclosos en la convocatòria per a la con-
cessió d’ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
corresponent a l’any 1999.

Un cop transcorregut el termini de recla-
macions, atesa la proposta de la Comissió
d’acció social del personal docent no uni-
versitari (CASD) i de conformitat amb el que
disposa la base general 11 de la Resolució
de 21 de gener de 2000 (DOGC núm. 3079,
de 16.2.2000) de convocatòria per a la

concessió dels ajuts del Fons d’acció soci-
al per al personal funcionari docent no uni-
versitari dependent de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, corresponents a
l’any 1999.

Resolc:

—1 Aprovar i fer pública la llista definitiva
de sol·licitants, amb indicació de l’ajut eco-
nòmic concedit per a aquelles modalitats per
les quals han estat admesos i amb indica-
ció de les modalitats per les quals han estat
definitivament exclosos amb el detall de les
causes d’exclusió.

—2 Aquesta resolució i els llistats corres-
ponents seran exposats en els taulers
d’anuncis dels serveis centrals, de les de-
legacions territorials i de les oficines territo-
rials i gestores del Departament d’Ensenya-
ment, i als serveis centrals i les delegacions
territorials del Departament de Benestar
Social.  Es disposarà d’aquesta informació
a l’adreça electrònica del Departament d’En-
senyament:

http://www.gencat.es/ense/fons.htm

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 “Full de Disposicions i
Actes Administratius del Departament d’En-
senyament”, 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
en el “Full de Disposicions i Actes Adminis-
tratius del Departament d’Ensenyament”,
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, 19 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament


