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ORDRE de 22 d’agost de 2000, per la qual
es convoca concurs públic entre els cen-
tres docents públics d’educació secundà-
ria obligatòria i batxillerat per dotar-los d’un
auxiliar de conversa per a l’àrea de llengües
estrangeres.

El Govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres a
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Amb aquest projecte s’incidirà tant en els
aspectes de caràcter general vinculats amb
el desenvolupament ordinari de les classes,
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementaris que faciliten l’ús de les
llengües estrangeres.

Dins el marc del projecte Orator, el De-
partament d’Ensenyament ha decidit dotar
els centres d’un auxiliar de conversa per
facilitar l’assoliment d’un dels objectius
d’aquest projecte: aconseguir que els alum-
nes de l’educació secundària obligatòria
assoleixin un nivell de comunicació bàsica
que els permeti entendre’s en una llengua
estrangera.

Per tot això, en ús de les facultats que
m’atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Ordeno:

—1 Convocar concurs públic entre els
centres docents públics d’educació secun-
dària obligatòria i batxillerat dependents del
Departament d’Ensenyament per dotar-los
d’un auxiliar de conversa per a l’àrea de
llengües estrangeres.

—2 Aprovar les bases que han de regir
aquesta convocatòria de concurs públic i
que són les que consten en l’annex 1
d’aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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 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, 22 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 L’objecte d’aquest concurs públic és
millorar la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes dels centres
docents públics d’educació secundària
obligatòria i batxillerat dependents del De-
partament d’Ensenyament.

—2 Poden acollir-se a aquesta convoca-
tòria els centres docents públics d’educa-
ció secundària obligatòria i batxillerat de
Catalunya del Departament d’Ensenyament
que no hagin estat seleccionats a l’empara
de la Resolució de convocatòria de 22 de
novembre de 1999 (DOGC núm. 3028 de
2.12.1999), i aquells als quals que malgrat
haver-ho estat no se’ls hagi pogut dotar amb
un auxiliar.

—3 Seran seleccionats fins a un màxim de
vint-i-cinc centres als quals es dotarà d’un
auxiliar de conversa a l’aula. La dotació
d’auxiliars als centres seleccionats estarà
condicionada a l’existència de candidats
idonis i suficients. L’estada d’aquest auxili-
ar al centre serà de tres mesos amb una
presència de dotze hores setmanals.

—4 Els auxiliars de conversa seran con-
tractats pel Departament d’Ensenyament en
funció dels centres seleccionats. Aquesta
contractació estarà condicionada a l’exis-
tència de crèdit adequat i suficient en l’exer-
cici pressupostari de l’any 2001.

—5 Els centres públics d’educació secun-
dària obligatòria i batxillerat que es vulguin
acollir a aquesta convocatòria hauran de
presentar la documentació següent:

a) Full de sol·licitud, subscrit pel director,
segons el model que consta a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

b) Informe, amb el vistiplau del director,
que inclogui:

Relació d’activitats i projectes que s’han dut
a terme en el centre per a la millora de l’apre-
nentatge de les llengües estrangeres, com ara
borses d’estudis, projectes d’innovació, pro-
jectes europeus, intercanvis, etc., en el de-
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curs dels tres cursos anteriors a la publicació
d’aquesta resolució de convocatòria.

Nivell educatiu i cicle al qual es destinarà
l’auxiliar de conversa, procurant evitar-ne la
dispersió per tal d’optimitzar l’eficàcia de la
seva intervenció.

L’horari de l’auxiliar, que s’ha de procurar
concretar en el mínim de dies possible (dos
o tres dies).

Idioma.
Nom i cognoms del professor responsable.

—6 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor general d’Ordenació Educativa i es po-
dran presentar al Departament d’Ensenya-
ment i a les seves delegacions territorials
per qualsevol dels mitjans que preveu l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, en el termini de 15 dies
naturals comptats a partir de l’endemà de
la data de la publicació d’aquesta Resolu-
ció al DOGC.

En el cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert, perquè la sol·licitud sigui data-
da i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

—7 Els criteris per a la selecció de les sol·-
licituds seran els següents:

a) Participació en activitats i projectes
que s’han dut a terme en el centre per a la
millora de les llengües estrangeres, com ara,
borses d’estudis, projectes d’innovació,
projectes europeus, intercanvis, etc., en el
decurs dels tres cursos anteriors a la publi-
cació d’aquesta Ordre de convocatòria.

b) Distribució territorial.

—8 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria, a proposta d’una comissió
avaluadora formada per les persones se-
güents, que seran designades pel director
general d’Ordenació Educativa:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un inspector de l’àrea de llengua, desig-
nat a proposta del subdirector general de la
Inspecció.

Un inspector de l’àrea de llengües estran-
geres, designat a proposta del subdirector
general de la Inspecció.

Dos professors del Centre de Recursos
de Llengües Estrangeres, designats a pro-
posta de la directora del centre, un dels
quals actuarà com a secretari.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució al director general d’Ordenació Educa-
tiva en el termini màxim de sis mesos a comp-
tar des de l’endemà de la data de finalització
del termini de presentació d’instàncies.

—9 La realització d’aquesta activitat tindrà
la consideració d’activitat d’innovació educa-
tiva a l’empara de l’article 4 de l’Ordre de 4
de novembre de 1994, sobre procediment de
reconeixement dels estadis de promoció als
funcionaris de carrera docents no universita-
ris (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994).

L’acreditació d’haver realitzat satisfactò-
riament aquesta activitat donarà dret a l’ob-
tenció de mig crèdit d’innovació al profes-
sor responsable, a excepció del professorat
que ja estigui participant en un altre projec-
te d’innovació, atès que no es pot acumu-
lar més de mig crèdit per curs, tal com es-
table ix l ’ar t ic le 4 de l ’Ordre de 4 de
novembre de 1994 esmentada.

Perquè aquesta activitat es pugui acredi-
tar com a activitat d’innovació educativa
caldrà una certificació emesa per la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa.

Per obtenir aquesta certificació, els cen-
tres hauran de presentar a la Direcció Gene-
ral d’Ordenació Educativa, en el termini de
30 dies hàbils un cop acabada l’estada de
l’auxiliar al centre, la documentació següent:

a) Informe sobre quina ha estat l’actua-
ció de l’auxiliar de conversa i les repercus-
sions que aquesta actuació ha tingut en el
centre.

b) Certificació del director del centre on
es faci constar que el projecte s’ha dut a
terme i quin ha estat el professor responsa-
ble del seu desenvolupament.

ANNEX 2

Full de sol·licitud

Codi del centre.
Nom del centre.
NIF del centre.
Municipi.
Delegació territorial.
Telèfon.
Fax.
Idioma.
Nom i cognoms del professor responsable.
DNI del professor responsable.
Adreça de correu electrònic del professor
responsable.

Signatura del director del centre.
Segell del centre.

(00.213.008)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Virolai, de Molins de Rei.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Virolai, de Molins de
Rei, en petició de trasllat de les instal·lacions
del centre, de reducció d’unitats del nivell
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 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 Vi-
rolai, de Molins de Rei, per trasllat de les
instal·lacions del centre, reducció d’unitats
del nivell d’educació primària i d’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 Re-
gistre de centres docents.

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

Sant Feliu de Llobregat, 25 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: Molins de Rei.
Localitat: Molins de Rei.
Núm. de codi: 08021405.
Denominació: Virolai.
Adreça: c. Jacint Verdaguer, 98.
Titular: Mare de Déu de Montserrat, Funda-
ció Privada.
NIF: G-61054805.

S’autoritza el trasllat de les instal·lacions
al Camí Àntic de Santa Creu d’Olorda, s/n,
de Molins de Rei, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1997-98.

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

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 4 unitats de
primer cicle per a 120 llocs escolars, i 4
unitats de segon cicle amb capacitat per a
120 llocs escolars, d’acord amb el calen-
dari d’aplicació de la nova ordenació del
sistema educatiu a Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

(00.193.065)
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RESOLUCIÓ de 24 d’agost de 2000, per
la qual s’autoritza el centre docent privat
Uni-Tec, de Barcelona, per impartir els en-
senyaments de batxillerat en règim nocturn.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Uni-Tec, de Barcelona,
en petició d’autorització perquè l’esmentat
centre docent privat pugui impartir els en-
senyaments de batxillerat en règim  nocturn,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que el centre objecte d’aquesta Re-
solució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
la Resolució de 9 de març de 1999, publi-
cada al DOGC de 23 de març de 1999;

Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres do-
cents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de bat-
xillerat en règim nocturn;

Vista la proposta favorable de 30 de març
de 2000 de la delegada terr i tor ia l  de
Barcelona I (ciutat),

Resolc:

—1 Autoritzar el centre docent privat Uni-
Tec, de Barcelona, amb núm. de codi
08013858, perquè pugui impartir els ense-
nyaments de batxillerat en règim nocturn en
les modalitats de  ciències de la natura i la
salut i humanitats i ciències socials. Les
unitats i llocs escolars autoritzats són 4 i
140, i 6 i 210, respectivament, per a cadas-
cuna de les modalitats indicades.

Aquests ensenyaments autoritzats ade-
quaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució són a partir de l’inici
del curs 1998-1999.

—3 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 des de l’ende-
mà 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.

Barcelona, 24 d’agost de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.213.035)

RESOLUCIÓ de 24 d’agost de 2000, de
modificació de la Resolució de 7 de març de
2000, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent

privat Ramiro de Maeztu, de Badalona
(DOGC núm. 3110, de 30.3.2000).

Per la Resolució de 7 de març de 2000,
es va autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ramiro de Maeztu, de Badalona.

Atès que s’ha observat una errada a l’an-
nex de la Resolució de modificació de l’au-
torització d’obertura del centre esmentat, i
d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener,

Resolc:

Modificar l’annex de la Resolució de 7 de
març de 2000, al qual se li afegeix el parà-
graf següent:

“S’autoritza l’ampliació de locals del cen-
tre, amb els nous locals situats al carrer de
Maria Ward, 17, i carrer de Sant Antoni Abat,
10-12”.

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, 24 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)

(00.214.014)

RESOLUCIÓ de 24 d’agost de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Monlau, 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 Monlau, de Barcelona,
en petició d’ampliació de locals i dels ense-
nyaments de formació professional de grau
mitjà i 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 l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Monlau, de Barcelona, per ampliació de
locals, i dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i de grau superi-
or 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 24 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)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Denominació: Monlau.
Adreça: c. Monlau, 8-10.
Altres adreces: c. Monlau, 2-4; c. Oliva, 10;
c. Monlau, 6; c. Monlau, 9-11 (poliesportiu);
c. Mossèn Juliana, 2, i c. Caracas, 35.
Titular: Cemprosa.
NIF: A08728693.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Sa-
grera, 95, i c. Oliva, 8, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà se-
güents, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000:

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats:

Cicle formatiu d’electromecànica de ve-
hicles amb 4 grups amb capacitat per a 120
llocs escolars.

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció:

Cicle formatiu d’instal·lació i manteniment
elèctric de màquines i conducció de línies
amb 4 grups amb capacitat per a 120 llocs
escolars.

Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
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Núm. 835

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb

capacitat per a 30 llocs escolars.
Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips electrònics de

consum amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
següents, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000:

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats:

Cicle formatiu d’automoció amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 4 grups amb capacitat per a 120 llocs
escolars.

Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu de sistemes de telecomu-

nicació i informàtics amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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 c. Monlau, 6-8 i 10.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 6 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 210 llocs escolars, situades al
c. Oliva, 10, i c. Mossèn Juliana, 2.

Formació professional de grau mitjà:
Família de manteniment de vehicles au-

topropulsats:
Cicle formatiu d’electromecànica de ve-

hicles amb 6 grups amb capacitat per a 180
llocs escolars, situades al c. Caracas, 35.

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

Cicle formatiu de carrosseria amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, situ-
ades al c. Caracas, 35.

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

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció:

Cicle formatiu d’instal·lació i manteniment
elèctric de màquines i conducció de línies
amb 4 grups amb capacitat per a 120 llocs
escolars, situades al c. Caracas, 35.

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

Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa amb

1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars,
situades al c. Monlau, 2-4, i c. Oliva, 8-10.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb

capacitat per a 30 llocs escolars, situades
al c. Monlau, 2-4, i c. Oliva, 8-10.

Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips electrònics de

consum amb 2 grups amb capacitat per a

60 llocs escolars, situades al c. Monlau, 2-
4, i c. Oliva, 8-10.

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

Formació professional de grau superior:
Família de manteniment de vehicles au-

topropulsats:
Cicle formatiu d’automoció amb 4 grups

amb capacitat per a 120 llocs escolars, si-
tuades al c. Caracas, 35.

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

Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 4 grups amb capacitat per a 120 llocs
escolars, situades al c. Monlau, 2-4.

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

Família d’electricitat i electrònica:
Cicle formatiu de sistemes de regulació i

control automàtics amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars, situades al c.
Monlau, 2-4, i c. Sagrera, 95.

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

Cicle formatiu de sistemes de telecomu-
nicació i informàtics amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, situades al
c. Monlau, 2-4, i c. Sagrera, 95.

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

Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, situades al c. Monlau, 2-4.

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

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
homologat amb capacitat per a 320 llocs
escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-2000).

(00.214.017)

EDICTE de 25 de juliol de 2000, pel qual
es notifica l’inici de l’expedient de cessa-
ment d’activitats de l’escola de música
Més Món, de Castelldefels, amb núm. de
codi 08057114.

En l’expedient de cessament d’activitats
de l’escola de música privada Més Món, de
Castelldefels, iniciat d’ofici, es va intentar la
notificació en data 11 d’abril de 2000 de
l’obertura del tràmit de vista i audiència,
dirigida al titular de l’escola de música es-
mentada, al domicili del centre, c. Llibertat,
núm. 32, de Castelldefels. La notificació
citada va ser retornada pel servei de cor-
reus en data 28 d’abril de 2000.

Posteriorment es va intentar notificar de
nou l’obertura d’aquest tràmit en data 4 de
maig de 2000, a les adreces dels represen-
tants de la titularitat del centre, senyor Juan
Miguel Cervera Esteban, c. Llibertat, núm.
28, 5è 1a, de Castelldefels, i senyor Fede-
rico Cervera Godas, c. Llibertat, núm. 34,
3r 3a, de Castelldefels. Aquestes notificaci-
ons també van ser retornades pel servei de
correus en data 9 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 al titular
de l’escola de música Més Món, de Castell-
defels, amb núm. de codi 08057114, per-
què, als efectes de donar compliment al
tràmit de vista i audiència, 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 pu-
blicació d’aquest Edicte al DOGC, amb la
prevenció que un cop transcorregut el ter-
mini esmentat, l’expedient de cessament
d’activitats de l’escola de música seguirà la
seva tramitació.

L’expedient és a disposició de la persona
interessada a les dependències de la Dele-
gació Territorial d’Ensenyament del Baix
Llobregat-Anoia, Secció de Gestió de Cen-
tres (c. Laureà Miró, 328-330, 1a planta,
08980 Sant Feliu de Llobregat), de dilluns a
divendres, en horari d’oficina.

Sant Feliu de Llobregat, 25 de juliol de 2000

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

(00.193.022)

EDICTE de 26 de juliol de 2000, pel qual
es notifica l’inici de l’expedient de cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants privada
Los Peques, de Sant Boi de Llobregat.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants privada Los Peques, de
Sant Boi de Llobregat, amb núm. de codi
08048290, iniciat d’ofici, es va intentar la
notificació, en data 2 de maig de 2000, de
l’obertura del tràmit de vista i audiència,
dirigida al titular de la llar d’infants esmen-
tada, al domicili del centre, c. Balmes, 70,
de Sant Boi de Llobregat. La notificació es-
mentada va ser retornada pel servei de cor-
reus en data 9 de maig de 2000.

Posteriorment es va intentar notificar de
nou l’obertura d’aquest tràmit, en data 26
de maig de 2000, a la mateixa adreça.
Aquesta notificació també va ser retorna-
da pel servei de correus en data 5 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 realitza la present
notificació al titular de la llar d’infants Los
Peques, de Sant Boi de Llobregat, amb núm.
de codi 08048290, perquè, als efectes de
donar compliment al tràmit de vista i audièn-
cia, pugui al·legar i presentar els documents
i les justificacions que consideri oportuns en
el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, amb la prevenció que, un cop trans-
corregut el termini esmentat, l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants se-
guirà la seva tramitació.
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L’expedient és a disposició de la persona
interessada a les dependències de la Dele-
gació Territorial d’Ensenyament del Baix
Llobregat-Anoia, Secció de Gestió de Cen-
tres (c. Laureà Miró, 328-330, 1ª planta,
08980 Sant Feliu de Llobregat), de dilluns a
divendres, en horari d’oficina.

Sant Feliu de Llobregat, 26 de juliol de 2000

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(00.193.059)

EDICTE de 29 d’agost de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants pri-
vada Sant Jordi, de Vic.

En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada Sant Jordi,
de Vic, amb núm. de codi 08052001, es va
intentar notificar, en data 23 de maig de
2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de vis-
ta i audiència a la seva titular, senyora Lour-
des Campdelacreu Roviro, al domicili del
passatge Cercle Literari, 7, de Vic. El servei
de correus va retornar la notificació esmen-
tada en data 2 de juny de 2000.

Posteriorment es va intentar fer la notifi-
cació 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 Lourdes Campdelacreu Roviro l’inici
d’ofici de l’expedient de cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada Sant Jordi,
de Vic, amb núm. de codi 08052001.

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 esmentada, l’ex-
pedient és a disposició de la persona
interessada a les dependències del carrer
de Casp, 15, 2a planta, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 hores, perquè pugui al·legar
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 DOGC, amb
la prevenció que un cop transcorregut el
termini esmentat, l’expedient seguirà la seva
tramitació.

Barcelona, 29 d’agost de 2000

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

(00.220.004)

EDICTE de 7 de setembre de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat ATC, de Barcelona.

En l’expedient de cessament d’activitats
del centre docent privat ATC, de Barcelona,
es va intentar notificar, en dates 10 de maig
de 2000 i 22 de juny de 2000, l’inici de l’ex-
pedient i el tràmit de vista i audiència al seu
titular, al domicili Gran Via Carles III, 87, de
Barcelona. El servei de correus va retornar
les notificacions esmentades en dates 17 de
maig de 2000 i 3 de juliol de 2000, respec-
tivament.

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 al titular del centre docent privat
ATC, de Barcelona, l’inici d’ofici de l’expe-
dient de cessament d’activitats del centre
docent privat ATC, de Barcelona, número
de codi 08057680.

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, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències de
la Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils 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, 7 de setembre de 2000

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

(00.243.054)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2000,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a un institut d’educació se-
cundària de Premià de Dalt.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir al centre
una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat 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 secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundà-
r ia Sant Mateu, amb número de codi
08053017, ubicat provisionalment al c. de
la Plaça, 87, de Premià de Mar (Maresme),
la nova denominació específica Valerià Pu-
jol i Bosch.

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

Així mateix, poden interposar potesta-
tivament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Barcelona, 18 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

(00.257.026)

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat La Miraculosa, de
Torredembarra.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada  a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel ti-
tular del centre docent privat La Miraculosa,
en petició d’autorització de cessament
d’activitats, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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 La Miraculosa, de Torre-
dembarra, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
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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 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.

Tarragona, 30 d’agost 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: Torredembarra.
Localitat: Torredembarra.
Núm. de codi: 43008006.
Denominació: La Miraculosa.
Adreça: c. Pere Badia, 4-6.
Titular: Fundació privada Pere Badia-Hos-
pital de la Caritat de Torredembarra.
NIF: G43033760.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat La Miraculosa de Torre-
dembarra, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-2000.

(00.220.006)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2000,
per la qual es disposa l’inici d’activitats
d’una escola oficial d’idiomes de Manresa.

Mitjançant el Decret 265/2000, de 31 de
juliol (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000), es
va crear una escola oficial d’idiomes a
Manresa.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer a l’escola oficials d’idio-
mes que consta a l’annex d’aquesta Reso-
lució l’inici de la seva activitat administrati-
va des de l’1 de juliol de 2000, amb els
ensenyaments i la denominació específica
que s’hi disposen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments d’idiomes que s’implanten són 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’aquest centre.

Barcelona, 19 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca del Bages

Municipi: Manresa.
Codi de centre: 08059551.
Adreça: Barriada Cots, s/n.
Denominació genèrica: escola oficial d’idio-
mes.
Ensenyaments d’idiomes que s’implanten:
anglès, francès, alemany, català, castellà.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica de Manresa.

(00.257.035)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2000,
per la qual es disposa el començament de
les activitats d’un col·legi d’educació infan-
til i primària de Lliçà d’Amunt.

Mitjançant el Decret 264/2000, de 31 de
juliol (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000), es
va crear un col·legi d’educació infantil i pri-
mària a Lliçà d’Amunt.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer al col·legi d’educació in-
fantil i primària que es detalla a l’annex
d’aquesta Resolució l’inici de la seva activi-
tat administrativa des de l’1 de juliol de
2000, amb els ensenyaments i la denomi-
nació específica que s’hi disposen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són 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’aquest nou col·legi d’educació in-
fantil i primària.

Barcelona, 19 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca del Vallès Oriental

Municipi: Lliçà d’Amunt.
Unitat de població: Lliçà d’Amunt.
Codi de centre: 08055907.
Adreça: c. de Folch i Torres, 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 Miquel Martí i Pol.

(00.257.032)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2000,
de modificació de la Resolució de 5 de juliol
de 2000, per la qual es deixa inactiu un
institut d’educació secundària de Lleida.

Per Resolució de 5 de  juliol de 2000
(DOGC núm. 3188, de 21.7.2000) es va
deixar inactiu un institut d’educació secun-
dària de Lleida.

Atès que s’ha observat una errada a l’es-
mentada Resolució, i d’acord amb l’article
105.2 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;

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

Resolc:

Modificar l’annex de la Resolució de 5 de
juliol de 2000, per la qual es deixa inactiu
un institut d’educació secundària de Lleida,
en els termes que tot seguit s’expliciten:

A la part dispositiva de la Resolució, on
diu:

“Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran a l’institut
d’educació secundària Màrius Torres, amb
número de codi 25002696, de Lleida.”,
ha de dir:

“Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran a l’institut
d’educació secundària Guindàvols, amb
número de codi 25002726, de Lleida.”.

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 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-
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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 setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.258.022)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2000,
per la qual es crea una secció d’educació
secundària a Navarcles.

La demanda de places escolars a Cata-
lunya i el dèficit existent fan necessària la
creació de noves places escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com preveu la planificació escolar, s’ha
considerat convenient crear una secció
d’educació secundària a Navarcles, el fun-
cionament de la qual s’adequarà al que
estableix el Decret 199/1996, de 12 de juny,
pel qual s’aprova el reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professio-
nal de grau superior i a la resta de norma-
tiva legal reglamentària.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Crear una secció d’educació secun-
dària a Navarcles, amb número de codi
08059524, ubicada al c. Sardana, 30 de
Navarcles (Bages), adscrita a l’institut d’edu-
cació secundària Gerbert d’Aurillac, amb
número de codi 08053054, de Sant Fruitós
de Bages, del qual és part integrant.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica de Navarcles.

—2 La secció esmentada comença la seva
activitat administrativa a partir de l’1 de ju-
liol de 2000.

—3 S’implanten els ensenyaments que tot
seguit es detallen, amb efectes acadèmics
des de l’inici del curs escolar 2000-2001.

Educació secundària obligatòria.

—4 La Direcció General de Centres Docents
i la Direcció General de Recursos Humans
adoptaran les mesures necessàries que exi-
geixi el funcionament d’aquesta secció.

Barcelona, 19 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.258.023)

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2000,
de  nomenament de funcionaris per ocupar
diversos llocs de treball del Departament

d’Ensenyament (convocatòria de provisió
núm. EN/001/00) i de cessament d’un càr-
rec de comandament.

Vista la Resolució de 20 d’abril de 2000,
de convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió de di-
versos llocs de treball del Departament d’En-
senyament (convocatòria de provisió núm.
EN/001/00), publicada al DOGC núm. 3135,
de 9.5.2000;

De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’esmen-
ten tot seguit per ocupar el lloc de treball
que en cada cas s’especifica:

Sr.  Oswa ld  Vega Agu i la ,  amb DNI
35077367, cap de la Secció del Pressu-
post i Comptabilitat.

Sra. Lídia Riera Farrés, amb DNI 38427248,
cap del Negociat de la Secretaria de la Ins-
pecció d’Ensenyament.

Sra. Joana Augé Hien, amb DNI 35027586,
cap de la Secció de Personal d’Administració
i Serveis.

Sra. Neus Hernández Tomás, amb DNI
43412161, cap del Negociat de Control de
Dotacions de Professorat d’Ensenyament
Infantil i Primari.

Sra. Gemma Garriga Camps, amb DNI
35047190, cap del Negociat d’Administra-
ció d’Inversions.

Sr. Emili Sanmartín Úbeda, amb DNI
37324473, cap del Negociat de Contrac-
tació i Equipaments.

Sra. Isabel Martí Royo, amb DNI 38051014,
cap del Negociat de Coordinació de la Gestió
de la Planificació Escolar.

Sra. M. Teresa Mendoza Prario, amb DNI
38057003, cap del Negociat de Contracta-
ció i Patrimoni de la Delegació Territorial de
Barcelona II (comarques).

Sra. Júl ia Yebra Faundez, amb DNI
36912533, cap del Negociat de Personal
d’Administració i Serveis de la Delegació
Territorial de Barcelona II  (comarques).

Sra. M. Carme de Ingunza Sorroche, amb
DNI 39165974, cap del Negociat d’Informa-
ció i Registre de la Delegació Territorial del
Vallès Occidental.

Sra.  Antònia León Plaza,  amb DNI
40959964, cap del Negociat de Personal
d’Administració i Serveis de la Delegación
Territorial del Vallès Occidental.

—2 El senyor Emili Sanmartín Úbeda ces-
sa en el lloc de cap del Negociat de Dietes
i Administració de la Secretaria General.

—3 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, o potestativa-
ment el corresponent al lloc del seu domi-
cili, 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 contenci-
osa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o qualsevol altre recurs que consi-
derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 21 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.263.006)

EDICTE de 5 de setembre de 2000, pel qual
es notifica la incoació d’un expedient disci-
plinari i la citació a dia cert a la funcionària
del cos administratiu senyora Neus Manza-
no i Soriano.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució del secretari ge-
neral de data 13 de juny de 2000, per la
qual s’incoa expedient disciplinari a la fun-
cionària del cos administratiu Sra. Neus
Manzano i Soriano, NIF 37.655.771-X, amb
destinació a la Delegació Territorial de Bar-
celona II (comarques), en el darrer domicili
conegut, així com tampoc ha estat possible
practicar la citació a dia cert, i de conformi-
tat 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 (BOE núm.
285, de 27.11.1992), es notifica a la inte-
ressada que té a la seva disposició l’esmen-
tada Resolució, a les dependències de la
Inspecció de Serveis del Departament d’En-
senyament, Via Augusta, núm. 202, planta
5B, 08021 Barcelona.

Així mateix, se la convoca per tal que
comparegui en el termini de 10 dies a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC, per tal de rebre la seva
declaració.

Les actuacions continuaran un cop trans-
corregut el termini establert, d’acord amb
el que disposa l’article 45.3 del Decret 243/
1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de règim disciplinari de la Fun-
ció Pública de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya (DOGC núm. 2100, de
13.9.1995).
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Barcelona, 5 de setembre de 2000

Montserrat Manubens i Florensa
Instructora de l’expedient

(00.262.064)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2000, per
la qual s’autoritza el cessament progressiu
d’activitats i es declara extingit el concert
educatiu del centre docent privat Sant
Vicenç de Paül, de Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment progressiu d’activitats presentada pel
centre docent privat Sant Vicenç de Paül,
de Figueres, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Estudiades les circumstàncies que con-
corren en aquest centre, ateses les dades
de la zona escolar a què pertany i la dismi-
nució irreversible de llocs escolars com una
conseqüència de la situació demogràfica,
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector, d’acord amb el
que preveuen 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 dels centres docents
privats, i  el Decret 56/1993, de 23 de fe-
brer, sobre concerts educatius;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament progressiu d’ac-
tivitats del centre docent privat Sant Vicenç
de Paül, de Figueres, per als nivells educatius
que es determinen a l’annex d’aquesta Reso-
lució, d’acord amb el calendari de cessament
d’unitats que s’hi indica. En arribar a la fi dels
períodes de cessament, quedaran revocades
les autoritzacions de funcionament legal dels
nivells corresponents.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’apartat anterior, s’obre el procés d’extin-
ció del concert educatiu subscrit pel titular
del centre d’acord amb el calendari de re-
ducció d’unitats concertades que s’especi-
fica a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 No obstant el que disposen els apar-
tats precedents, aquest procés de cessament
d’activitats i d’extinció del concert educatiu
es podrà modificar quan, d’acord amb el titu-
lar del centre, les circumstàncies d’escolarit-
zació ho aconsellin, la qual cosa comportarà
la modificació d’aquesta Resolució.

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 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.

Barcelona, 20 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Alt Empordà.

Codi: 17001176.
Denominació: Sant Vicenç de Paül.
Municipi: Figueres.
Delegació territorial: Girona.

Calendari de cessament d’unitats.
El nivell d’educació infantil iniciarà el cessa-
ment a la fi del curs 1999-2000 i cessarà
totalment a la fi del curs 2001-2002.
En el nivell d’educació primària.
A la fi del curs acadèmic:
2002-2003 cessarà 1 unitat.
2003-2004 cessarà 1 unitat.
2004-2005 cessarà 1 unitat.
2005-2006 cessarà 1 unitat.
2006-2007 cessarà 1 unitat.
2007-2008 cessarà 1 unitat.
I hauran cessat totalment les activitats al ni-
vell d’educació primària.

Calendari de reducció d’unitats concertades.
A la fi del curs acadèmic:
2002-2003 cessarà 1 unitat.
2003-2004 cessarà 1 unitat.
2004-2005 cessarà 1 unitat.
2005-2006 cessarà 1 unitat.
2006-2007 cessarà 1 unitat.
2007-2008 cessarà 1 unitat.
I quedarà extingit totalment el concert edu-
catiu del centre.

(00.263.016)

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2000,
per la qual es fa pública l’adjudicació defi-
nitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Real decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament d’En-
senyament d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya.
Servei de Contractació i Inversions.
Núm. expedient: 113/00.
Objecte del contracte: infraestructura mò-
duls prefabricats al centre d’ensenyament

infantil i primari Tàber, de Barcelona (Bar-
celonès)
Tramitació: urgent.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació: 37.759.529
ptes., equivalent a 226.939,34 euros,  IVA
inclòs.
Adjudicació: 7 de juliol de 2000.
Adjudicatari: Necso Entrecanales Cubier-
tas, SA.
Import d’adjudicació: 37.700.000 ptes.,
equivalent a 226.581,56 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 21 de setembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.264.068)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2000,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat autoritzat de grau superior
d’arts plàstiques i disseny Art Floral de
Catalunya, 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 autoritzat de grau su-
perior d’arts plàstiques i disseny Art Floral
de Catalunya, de Barcelona, en petició d’au-
torització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu; el Reial decret
389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments artístics, 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 autoritzat de grau superior d’arts plàs-
tiques i disseny Art Floral de Catalunya, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 18 de setembre de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació Territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059275.
Denominació: Art Floral de Catalunya.
Adreça: c. Casp, 124.
Titular: Esc. Art Floral Catalunya, Fundació Pr.
NIF: G61742938.

Autorització d’obertura del centre docent
privat autoritzat de grau superior d’arts plàs-
tiques i disseny Art Floral de Catalunya, de
Barcelona, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Família professional d’art floral:
Cicle formatiu de grau superior d’art flo-

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

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

Cicle formatiu de grau mitjà de floristeria,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

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

(00.257.027)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat,
per a 15 unitats d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-

tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre Pineda, de l’Hospitalet de
Llobregat, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Pineda, de
l’Hospitalet de Llobregat, per disminució
d’unitats concertades en el nivell d’educa-
ció primària, atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-01 i
s’inscriurà al 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 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, d’acord amb el que disposen els
articles 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 convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Codi: 08018901.
Denominació: Pineda.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 14 unitats.

(00.266.027)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Cultura, de l’Hospitalet de
Llobregat.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat Cultura, de l’Hospitalet de Llobregat,
per a 6 unitats d’educació secundària obli-
gatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret es-
tableix la possibilitat de reduir d’ofici les
unitats o grups concertats, amb audièn-
cia prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres Do-
cents de 2 maig de 2000, en aplicació de la
normativa esmentada, amb la finalitat de dis-
minuir el nombre d’unitats concertades al
centre Cultura, de l’Hospitalet de Llobregat,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Cultura,
de l’Hospitalet de Llobregat, per disminució
d’unitats concertades en el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria, atès que el nom-
bre d’alumnes resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-01 i
s’inscriurà al Registre de centres docents.
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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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 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, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Codi: 08018583.
Denominació: Cultura.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Unitats disminuïdes:

1 unitat de segon curs de primer cicle.
Concert resultant:

1 unitat de primer curs de primer cicle.
1 unitat de segon curs de primer cicle.
2 unitats de primer curs de segon cicle.
1 unitat de segon curs de segon cicle.

(00.266.009)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent pri-
vat Mare de Déu de l’Esperança, de Badalona.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Mare de Déu de l’Esperan-
ça, de Badalona, per a 16 unitats d’edu-
cació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finali-
tat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre Mare de Déu de l’Espe-
rança, de Badalona, s’ha comprovat que
el nombre d’alumnes resultant del procés
de matriculació no justifica el manteniment
del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Mare de
Déu de l’Esperança, de Badalona, per dis-
minució d’unitats concertades en el nivell
d’educació secundària obligatòria, atès que
el nombre d’alumnes resultant del procés
de matriculació no justifica el manteniment
del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-01 i
s’inscriurà al 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dic-
tar 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,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 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, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Codi: 08000921.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Municipi: Badalona.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu: educació secundària obli-
gatòria.
Concert resultant:

3 unitats de primer curs de primer cicle.
4 unitats de segon curs de primer cicle.
4 unitats de primer curs de segon cicle.
5 unitats de segon curs de segon cicle.

(00.266.014)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Escola Pia Sarrià-Calassanç, de Bar-
celona.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent pri-
vat Escola Pia Sarrià-Calassanç, de Barcelona,
per a 24 unitats d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les
unitats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres Do-
cents de 2 maig de 2000, en aplicació de la
normativa esmentada, amb la finalitat de dis-
minuir el nombre d’unitats concertades al
centre Escola Pia Sarrià-Calassanç, de
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Escola Pia
Sarrià-Calassanç, de Barcelona, per dismi-
nució d’unitats concertades en el nivell
d’educació primària, atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
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rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-01 i
s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa 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 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb 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, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Codi: 08004286.
Denominació: Escola Pia Sarrià-Calassanç.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 23 unitats.

(00.266.033)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Bergantí, del Masnou.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Bergantí, del Masnou, per a
6 unitats d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-

tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre Bergantí, del Masnou, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resul-
tant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Bergantí,
del Masnou, per disminució d’unitats con-
certades en el nivell d’educació primària,
atès que el nombre d’alumnes resultant del
procés de matriculació no justifica el man-
teniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-01 i
s’inscriurà al 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 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb 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, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Maresme

Codi: 08040001.
Denominació: Bergantí.
Municipi: el Masnou.

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 5 unitats.

(00.266.013)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Anoia, d’Igualada.

Per la Resolució de 13 de setembre de
1999 (DOGC núm. 2989, de 6.10.1999) es
va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Anoia, d’Igualada, per a 6
unitats d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibil itat de reduir d’ofici les
unitats o grups concertats, amb audièn-
cia prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres Do-
cents de 2 maig de 2000, en aplicació de la
normativa esmentada, amb la finalitat de dis-
minuir el nombre d’unitats concertades al
centre Anoia, d’Igualada, s’ha comprovat
que el nombre d’alumnes resultant del pro-
cés de matriculació no justifica el manteni-
ment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Anoia,
d’Igualada, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell d’educació secundària
obligatòria, atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-01 i
s’inscriurà al 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-
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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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 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, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca de l’Anoia

Codi: 08056432.
Denominació: Anoia.
Municipi: Igualada.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu: educació secundària obli-
gatòria.
Concert resultant:
1 unitat de primer curs de primer cicle.
1 unitat de segon curs de primer cicle.
2 unitats de primer curs de segon cicle.
2 unitats de segon curs de segon cicle.

(00.266.015)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Juan Bardina, de Sant Boi de Llo-
bregat.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Juan Bardina, de Sant Boi de
Llobregat, per a 12 unitats d’educació pri-
mària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres

Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finali-
tat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre Juan Bardina, de Sant
Boi de Llobregat, s’ha comprovat que el
nombre d’alumnes resultant del procés de
matriculació no justifica el manteniment del
concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Juan
Bardina, de Sant Boi de Llobregat, per dis-
minució d’unitats concertades en el nivell
d’educació primària, atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matri-
culació no justif ica el manteniment del
concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-01 i
s’inscriurà al 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 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, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions 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, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Codi: 08025484.
Denominació: Juan Bardina.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 11 unitats.

(00.266.034)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2000,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat Casa de la
Santa Cruz, de Barcelona, i es declara ex-
tingit el concert educatiu que tenia subscrit.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat Casa de la Santa Cruz, de
Barcelona, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Un cop estudiades les circumstàncies que
concorren en aquest centre, ateses les
dades de la zona escolar a què pertany i la
disminució irreversible de llocs escolars com
a conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb
el que preveuen 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 dels centres docents
privats, i el Decret 56/1993, de 23 de fe-
brer, sobre concerts educatius;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats, en
els nivells educatius que es determinen, del
centre docent privat que figura a l’annex
d’aquesta Resolució; per tant, es revoquen
les autoritzacions de funcionament dels ni-
vells corresponents.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’article anterior, es declara extingit el con-
cert educatiu subscrit amb el titular del
centre detallat a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a la
fi del curs escolar 1999/2000 i s’inscriurà al
Registre de centres docents.

—4 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

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
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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, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08008577.
Denominació: Casa de la Santa Cruz.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu que cessa: EINF/EPRI.

(00.263.020)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Sadako, de Barcelona.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Sadako, de Barcelona, per
a 12 unitats d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre Sadako, de Barcelona, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resul-
tant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Sadako,

de Barcelona, per disminució d’unitats con-
certades en el nivell d’educació primària,
atès que el nombre d’alumnes resultant del
procés de matriculació no justifica el man-
teniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 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, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08005072.
Denominació: Sadako.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 11 unitats.

(00.266.039)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Escola Pia de Tàrrega, de
Tàrrega.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent pri-
vat Escola Pia de Tàrrega, de Tàrrega, per a
6 unitats d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article

30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per
la Resolució del director general de Cen-
tres Docents de 2 maig de 2000, en apli-
cació de la normativa esmentada, amb la
finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades a l  centre Escola P ia de
Tàrrega, de Tàrrega, s’ha comprovat que
el nombre d’alumnes resultant del procés
de matriculació no justifica el manteniment
del concert.

Havent-se tramitat l’expedient d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Escola Pia
de Tàrrega, de Tàrrega, per disminució
d’unitats concertades en el nivell d’educa-
ció primària, atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al 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 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 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, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
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Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Urgell.
Codi: 25004474.
Denominació: Escola Pia de Tàrraga.
Municipi: Tàrrega.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 5 unitats.

(00.266.032)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Cor de Maria, d’Olot.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat Cor de Maria, d’Olot, per a 11 unitats
d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre Cor de Maria, d’Olot, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resul-
tant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i els se-
güents del 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 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Cor de
Maria, d’Olot, per disminució d’unitats con-
certades en el nivell d’educació primària,
atès que el nombre d’alumnes resultant del
procés de matriculació no justifica el man-
teniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-

cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al 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 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb 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, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Garrotxa.
Codi: 17002417.
Denominació: Cor de Maria.
Municipi: Olot.
Delegació territorial: Girona.
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 10 unitats.

(00.266.036)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat El Carme, de Tarragona.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat El Carme, de Tarragona, per a 8 uni-
tats d’educació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre El Carme, de Tarragona, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resul-
tant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat El Carme,
de Tarragona, per disminució d’unitats con-
certades en el nivell d’educació secundària
obligatòria, atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al 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 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb 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, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Tarragonès.
Codi: 43003501.
Denominació: El Carme.
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Municipi: Tarragona.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Unitats disminuïdes:
1 unitat de primer curs de primer cicle.
Concert resultant:
1 unitat de primer curs de primer cicle.
2 unitats de segon curs de primer cicle.
2 unitats de primer curs de segon cicle.
2 unitats de segon curs de segon cicle.

(00.266.007)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Teresià, de Tortosa.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat Teresià, de Tortosa, per a 7 unitats
d’educació primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, estableix a l’ar-
ticle 30.1 la possibilitat de modificar els
concerts educatius subscrits amb els cen-
tres docents privats, bé per la disminució
del nombre d’unitats o grups autoritzats
o en funcionament, bé perquè el centre no
assoleix la relació mitjana alumnes/profes-
sor per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre Teresià, de Tortosa, per dismi-
nució del nombre d’unitats autoritzades.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Teresià, de
Tortosa, per disminució d’unitats concerta-
des en el nivell d’educació primària, per dis-
minució del nombre d’unitats autoritzades.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al 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 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb 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, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Baix Ebre.
Codi: 43004372.
Denominació: Teresià.
Municipi: Tortosa.
Delegació territorial: Tarragona.
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 6 unitats.

(00.266.037)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Escola Pia Balmes, de Barcelona.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar el concert educatiu del centre
docent pr ivat  Escola Pia Balmes, de
Barcelona, per a 18 unitats d’educació
primària.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 maig de 2000, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre Escola Pia Balmes, de Barce-

lona, s’ha comprovat que el nombre d’alum-
nes resultant del procés de matriculació no
justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Escola Pia
Balmes, de Barcelona, per disminució d’uni-
tats concertades en el nivell d’educació
primària, atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al 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 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,
d’acord amb el que disposen els articles 116
i 117 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, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08011941.
Denominació: Escola Pia Balmes.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu: educació primària.
Unitats disminuïdes: 1 unitat.
Concert resultant: 17 unitats.

(00.266.040)
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RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Prats de la Carrera, de Palafrugell.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va
aprovar el concert educatiu del centre
docent pr ivat Prats de la Carrera, de
Palafrugell, per a 10 unitats d’educació
secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 2 de maig de 2000, en aplica-
ció de la normativa esmentada, amb la fina-
litat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre Prats de la Carrera, de
Palafrugell, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Prats de
la Carrera, de Palafrugell, per disminució
d’unitats concertades en el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria, atès que el nom-
bre d’alumnes resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions 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, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Baix Empordà.
Codi: 17002508.
Denominació: Prats de la Carrera.
Municipi: Palafrugell.
Delegació territorial: Girona.
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Unitats disminuïdes:
1 unitat de primer curs de segon cicle.
Concert resultant:
2 unitats de primer curs de primer cicle.
2 unitats de segon curs de primer cicle.
2 unitats de primer curs de segon cicle.
3 unitats de segon curs de segon cicle.

(00.266.035)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2000,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Santa Marta, de l’Hospitalet de
Llobregat.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es va apro-
var el concert educatiu del centre docent
privat Santa Marta, de l’Hospitalet de
Llobregat, per a 8 unitats d’educació secun-
dària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres Do-
cents de 2 de maig de 2000, en aplicació de
la normativa esmentada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades al
centre Santa Marta, de l’Hospitalet de
Llobregat, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Santa Marta,
de l’Hospitalet de Llobregat, per disminució
d’unitats concertades en el nivell d’educació
secundària obligatòria, atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriurà al 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 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, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions 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, 27 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08036950.
Denominació: Santa Marta.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu: educació secundària obliga-
tòria.
Unitats disminuïdes:
1 unitat de primer curs de primer cicle.
Concert resultant:
1 unitat de primer curs de primer cicle.
2 unitats de segon curs de primer cicle.
2 unitats de primer curs de segon cicle.
2 unitats de segon curs de segon cicle.

(00.266.038)
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RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2000,
per la qual es deixa inactiu un col·legi d’edu-
cació infantil i primària de la Vall de Boí.

L’evolució de les necessitats d’escolarit-
zació du a modificar adequadament la pro-
gramació de llocs escolars, la qual cosa pot
comportar canvis en la xarxa de centres
docents.

La Delegació Territorial del Departament
d’Ensenyament de Lleida ha tramitat un ex-
pedient que afecta el col·legi d’educació
infantil i primària Vall de Boí, que compta
amb l’informe favorable de la inspecció d’en-
senyament.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

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

Resolc:

Article únic
Deixar inactiu el col·legi d’educació infantil

i primària Vall de Boí, amb número de codi
25000870, ubicat al c. Únic, s/n, de la Vall de
Boí (Barruera), comarca de l’Alta Ribagorça,
amb efectes acadèmics i administratius des
de la fi del curs escolar 1999-00.

Els expedients acadèmics dels alumnes que
hi ha al centre es dipositaran al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Ribagorçana, amb nú-
mero de codi 25003755, del Pont de Suert.

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, 28 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.271.048)


