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RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2000, per
la qual es modifica el concert educatiu del
centre docent privat Cor de Maria, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud de supres-
sió d’unitats concertades presentada pel

centre docent privat Cor de Maria, de
Barcelona, s’instruí el corresponent expe-
dient.

Estudiades les circumstàncies que con-
corren en aquest centre, ateses les dades
de la zona escolar a què pertany i la dismi-
nució de la demanda de llocs escolars,
d’acord amb el que preveuen la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, i el Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius;

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

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu que per
al nivell d’educació primària té subscrit el
titular del centre docent privat Cor de Maria,
de Barcelona, amb núm. de codi 08007366,
en el sentit de disminuir-ne 2 unitats con-
certades a l’inici del curs 2000-01. Com a
conseqüència d’aquesta modificació, el cen-
tre Cor de Maria té un concert resultant de
15 unitats per a l’educació primària.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament actualitza-
rà el concert a l’inici del corresponent curs
acadèmic.

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

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
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
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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 d’octubre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.279.047)

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 348/
2000, de 24 d’octubre, de cessament de la
senyora Maria Rosa Fortuny com a directo-
ra general de Promoció Educativa del De-
partament d’Ensenyament (DOGC núm.
3259, pàg. 14220, de 6.11.2000).

Havent observat errades al títol i al text
de l’esmentat Decret, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 3259, pàg. 14220 i sumari,
de 6.11.2000, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

Al text del Decret i al títol, pàg. 14220 i
sumari, on diu:

“Maria Rosa Fortuny i Torruella”,
ha de dir

“Maria Rosa Fortuny i Torroella”.

Barcelona, 6 de novembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.311.070)

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 349/
2000, de 24 d’octubre, de nomenament de
la senyora Maria Rosa Fortuny i Torruella com
a directora general de Formació Professio-
nal del Departament d’Ensenyament (DOGC
núm. 3259, pàg. 14220, de 6.11.2000).

Havent observat errades al títol i al text de
l’esmentat Decret, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 3259, pàg. 14220, de 6.11.2000,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 14191, sumari, i a la pàg. 14220,
al títol i al text del Decret, on diu:

“Maria Rosa Fortuny i Torruella”,
ha de dir:

“Maria Rosa Fortuny i Torroella”.

Barcelona, 6 de novembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.311.062)

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2000, per
la qual es reconeix l’ampliació d’ensenya-

ments de formació professional de grau
mitjà al centre docent privat Cots, de Lleida.

Per tal de resoldre l’expedient presentat
per la titular del centre docent privat Cots,
de Lleida, en sol·licitud d’ampliació del re-
coneixement per impartir ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, es va
instruir l’expedient corresponent.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix els nous nivells, etapes, ensenya-
ments i cicles en què s’estructuren els en-
senyaments de règim general.

La disposició addicional 8 de l’esmenta-
da norma determina que els centres docents
de formació professional de primer grau que
tinguin autorització o classificació definitiva
i els de segon grau classificats com a ho-
mologats queden autoritzats per impartir els
cicles formatius de grau mitjà.

El punt 1 d’aquesta disposició addicional
8 també determina que els centres que es
trobin en la situació administrativa abans
esmentada adquiriran automàticament la
condició d’autoritzats per impartir els cor-
responents nivells actuals fins a la seva
extinció.

Les anteriors disposicions comporten que
tot el conjunt d’espais i instal·lacions afecte
a la formació professional queda vinculat
automàticament als cicles formatius de grau
mitjà.

En desplegament de la Llei orgànica 1/
1990 es va aprovar el Reial decret 1004/
1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que impar-
teixen ensenyaments de règim general no
universitaris, el qual, reiterant el que dispo-
sa l’esmentada Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, estableix que l’autorització ob-
jecte d’aquesta Resolució tindrà efecte se-
gons que es vagin implantant els nous en-
senyaments de conformitat amb el que
estableix el calendari d’aplicació de la nova
ordenació del sistema educatiu, i també que
les unitats en funcionament d’un centre no
podran excedir el nombre d’unitats que tenia
autoritzades.

Així mateix, el Reial decret 777/1998, de
30 d’abril, pel qual es desenvolupen deter-
minats aspectes d’ordenació professional en
l’àmbit del sistema educatiu, estableix els
cicles formatius de grau mitjà equivalents
respecte de les branques, professions i
especialitats de l’antiga formació professio-
nal autoritzades.

Atès que el Decret 209/1994, de 26 de
juliol, de modificació del calendari d’aplica-
ció i de l’adequació dels concerts educa-
tius vigents en la nova ordenació del siste-
ma educatiu a Catalunya, estableix que el
curs acadèmic 1999-2000 s’ha de comple-
tar la generalització dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, els
quals s’han implantat progressivament al
llarg del calendari d’aplicació del nou siste-
ma educatiu.

A fi de conjuminar la implantació dels nous
ensenyaments de formació professional amb

l’extinció dels antics, es fa necessari auto-
ritzar els ensenyaments de formació profes-
sional de grau mitjà.

Les capacitats en nombre de llocs esco-
lars que resulten de la transformació són fruit
d’aplicar un màxim de 30 alumnes per grup.

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Reconèixer l’ampliació d’ensenya-
ments al centre docent privat Cots, de
Lleida, amb núm. de codi 25002741, en els
termes que s’especifica a l’annex d’aques-
ta Resolució, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2000-2001.

—2 A la fi del curs 1999-2000 ha quedat
suprimit el nivell de formació professional,
d’acord amb el calendari d’aplicació del nou
sistema educatiu a Catalunya.

—3 Tots els espais que eren inclosos a
l’autorització d’aquest centre per impartir la
formació professional de primer grau que-
den afectes al nou nivell de formació pro-
fessional de grau mitjà, i per destinar-los a
altres ensenyaments, nivells, etapes o cicles
caldrà l’autorització expressa del Departa-
ment d’Ensenyament.

—4 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
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, 31 d’octubre de 2000

Carme Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Lleida

Comarca: Segrià.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002741.
Denominació: Cots.
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S’autoritza el reconeixement de l’amplia-
ció d’ensenyaments de formació professio-
nal de grau mitjà de la família de comerç i
màrqueting, amb 2 grups de comerç amb
capacitat per a 60 llocs escolars i l’amplia-
ció d’1 grup de gestió administrativa (ja
reconegut) amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-2001

Educació secundària:
Ensenyaments de formació professional

de grau mitjà:
Família administració: 2 grups de gestió

administrativa amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Família comerç i màrqueting: 2 grups de
comerç amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

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

(00.290.167)

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Montclar, de Jorba.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Montclar, de Jorba, en
petició d’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria i dels ensenyaments
de batxillerat, de supressió dels ensenya-
ments del batxillerat unificat polivalent i del
curs d’orientació universitària, i de reducció
d’unitats d’educació primària, es va instruir
l’expedient 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, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Montclar, de Jorba, per a l’obertura de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria i dels
ensenyaments de batxillerat, supressió dels
ensenyaments del batxillerat unificat poliva-
lent i del curs d’orientació universitària, i
reducció d’unitats d’educació primària, 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 Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 31 d’octubre 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 de l’Anoia

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Jorba.
Localitat: Jorba.
Núm. de codi: 08040266.
Denominació: Montclar.
Adreça: antiga carretera N-II, s/n.
Titular: Institución Familiar de Educació, SA.
NIF: A-08177933.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb efectes a
partir del curs 2000-2001.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, amb efectes des de l’inici del
curs 1999-2000.

S’autoritza la supressió del batxillerat
unificat polivalent i dels ensenyaments del
curs d’orientació universitària, amb efectes
de la finalització del curs 1997-98.

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

Educació infantil: 5 unitats de parvulari
amb capacitat per a 125 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.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de
ciències de la natura i de la salut amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
de la modalitat d’humanitats i ciències so-
cials amb capacitat per a 70 llocs escolars.

(00.291.011)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2000,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats de l’escola de ballet Olga Socias, del
Prat de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular de
l’escola de ballet Olga Socias, del Prat de
Llobregat, amb número de codi 08043450,

en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret el
Decret 1987/1964, de 18 de juny sobre
reglamentació dels centres no oficials d’en-
senyaments artístics, 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 de
l’escola de ballet Olga Socias, del Prat de
Llobregat, en els termes que consten a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

Sant Feliu de Llobregat, 3 de novembre
de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08043450.
Denominació: Escola de ballet Olga Socias.
Adreça: c. Rector Martí Piñol, 13.
Titular: Olga Socias i Pérez.
NIF: 38.371.399-Q.

Autorització de cessament d’activitats de
l’escola de ballet Olga Socias, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-2000.

(00.293.017)



Full de disposicions i actes administratius

1048

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2000,
de nomenament de la senyora Pilar Sancho
Espigulé com a presidenta del Consell Es-
colar Territorial de Girona.

Per la Resolució de 27 de setembre de
2000 es va disposar l’encàrrec de funcions
del lloc de delegada territorial de Girona del
Departament d’Ensenyament a la senyora
Pilar Sancho Espigulé.

D’acord amb el que disposa l’article 2.1.d)
del Decret 184/1988, d’11 de juliol, sobre
la composició i la constitució dels consells
escolars territorials, formen part d’aquests
consells escolars els delegats territorials
respectius.

D’acord amb l’article 11.3 de la Llei 25/
1985, de 10 de desembre, dels consells
escolars, els presidents dels consells esco-
lars territorials són nomenats entre els seus
membres per la consellera d’Ensenyament.

En virtut d’això,

Resolc:

Nomenar presidenta del Consell Escolar
Territorial de Girona la senyora Pilar Sancho
Espigulé, amb efectes del dia 1 d’octubre
de 2000.

Barcelona, 6 de novembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.300.069)

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

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

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

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

c) Número d’expedient: 95/00.

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

ment de material divers d’informàtica amb
destinació als centres docents públics de
Catalunya.

b) Termini d’execució: 1 mes a partir de
la data d’adjudicació.

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

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

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 21.500.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 129.217,60 euros.

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

ticle 35.1 del Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny,  pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques.

Definitiva: el 4% del preu d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i infor-
mació

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

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

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

3759, 3760.
e) Fax: 93.400.69.77; 93.400.69.81.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
I també a les delegacions territorials del

Departament d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la clàusula 2.2 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

sions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import d’a-
quest Anunci anirà a càrrec de l’empresa ad-
judicatària.

Barcelona, 2 de novembre de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.308.051)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2000,
per la qual es fixen les dates del procés elec-
toral per elegir els membres dels consells
escolars dels centres docents públics de ni-
vell no universitari de Catalunya.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el govern
dels centres docents, estableix la regulació
de la composició i les competències del

consell escolar dels centres docents, així com
el procediment de renovació parcial d’aquest
òrgan col·legiat de govern cada dos anys.

El Decret 352/2000, de 7 de novembre
(DOGC núm. 3263, de 10.11.2000) pel qual
es regulen la constitució i composició del
consell escolar i l’elecció, el nomenament i
el cessament del director i dels altres òrgans
unipersonals dels centres docents públics,
estableix a l’article 3.2 que el Departament
d’Ensenyament fixa les dates dins les quals
s’efectua el procés electoral.

Per les resolucions de 16 d’octubre de
1998 (DOGC núm. 2749, de 22.10.1998) i
de 8 d’octubre de 1998 (DOGC núm. 2749,
de 22.10.1998) es van convocar les darre-
res eleccions per renovar parcialment la
meitat dels membres de cadascun dels
sectors dels consells escolars del centres
docents públics. Transcorregut el termini de
dos anys, cal fixar les dates per a la convo-
catòria d’eleccions per renovar l’altra mei-
tat dels membres.

Per tot el que s’ha esmentat, a proposta
de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

Article 1. Les dates per a efectuar el pro-
cés electoral per a elegir els membres elec-
tes del consell escolar dels centres docents
públics són les compreses entre el 15 de
gener i el 23 de febrer de 2001.

Article 2. El director de cada centre efec-
tua la convocatòria específica de les elecci-
ons del centre que dirigeix, de tal manera
que:

a) Quedin constituïdes les meses electo-
rals abans del 26 de gener 2001.

b) Es realitzin les eleccions dels represen-
tants dels diferents sectors entre el 5 i el 9
febrer de 2001.

c) Quedi constituït el consell escolar re-
sultant del procés electoral abans del 23 de
febrer de 2001.

Article 3. 3.1 L’ajuntament del terme mu-
nicipal en el qual es troba ubicat el centre
notificarà al director d’aquest el represen-
tant designat per la corporació abans del
20 de febrer de 2001.

3.2 L’associació de pares d’alumnes del
centre o la més representativa, en el cas que
n’hi hagi més d’una, notificarà al director del
centre el seu representant abans del 20 de
febrer de 2001.

3.3 Les organitzacions empresarials o
institucions laborals presents en l’àmbit
d’actuació de cada centre docent en el
qual s’imparteixin, com a mínim, dues
famílies professionals o en què almenys el
25% de l’alumnat estigui cursant ensenya-
ments de formació professional específi-
ca o d’arts plàstiques i disseny, notificarà
al corresponent director la persona que les
representa, amb veu, però sense vot, al
consell escolar del centre, abans del 20
de febrer de 2001.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
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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 potes-
tativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant
l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 8 de novembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.311.032)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2000,
de convocatòria d’eleccions per renovar els
membres dels consells escolars dels cen-
tres docents privats concertats.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, estableix una
nova regulació de la composició i les com-
petències del consell escolar de centres
docents, així com del procediment de reno-
vació d’aquest òrgan col·legiat de govern.

El Decret 110/1997, de 29 d’abril, regula
els òrgans de govern i de coordinació dels
centres docents privats acollits al règim de
concerts educatius, d’acord amb aquesta
nova regulació.

Per Resolució de 15 d’octubre de 1998
(DOGC núm. 2749, de 22.10.1998) es va
obrir convocatòria per a la renovació dels
membres del consell escolar dels centres
docents privats concertats. Ara, passats
els dos anys que preveu l’article 5 del
Decret esmentat per dur a terme la reno-
vació parcial, cal procedir a una nova re-
novació.

Per tot l’esmentat, en ús de les atribuci-
ons que em confereix l’article 5 del Decret
110/1997, de 29 d’abril, i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria d’eleccions per
tal de renovar la meitat dels membres re-
presentants dels professors, dels pares
d’alumnes i dels alumnes als consells es-
colars dels centres docents privats con-
certats de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 5 del Decret 110/1997, de
29 d’abril.

—2 El consell escolar resultant del procés
d’elecció a què fa referència l’apartat ante-
rior haurà de quedar constituït abans de dia
23 de febrer de 2001.

—3 El procés electoral per a l’elecció del
consell escolar del centre es durà a terme
d’acord amb la regulació que estableix el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

—4 La planificació general del procés elec-
toral, les dates i els horaris dels diversos
actes electorals s’hauran de dur a terme
amb la publicitat adequada i amb els termi-
nis necessaris per tal de garantir la informa-
ció i la participació de tots els membres dels
sectors afectats.

—5 El titular de cada centre notificarà a la
delegació territorial corresponent del Depar-
tament d’Ensenyament la constitució del
consell escolar sorgit dels procés d’elecció
en un termini de 15 dies a comptar a partir
de la data de la seva constitució.

—6 Es faculta la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa i la Direcció Ge-
neral de Centres Docents perquè en l’àmbit
de les seves competències adoptin les
mesures necessàries per a l ’execució
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 del al jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant
l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 8 de novembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.311.035)

EDICTE de 16 d’octubre de 2000, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
privada Blau, del Prat de Llobregat.

Per la Resolució de 17 de juliol de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Blau,
del Prat de Llobregat, amb núm. de codi
08051409.

La Inspecció d’Ensenyament va informar el
10 de juliol de 2000 que la llar d’infants ha
deixat de funcionar des de fa un període de
temps igual o superior a un curs acadèmic i
que ja no es troba al lloc on estava ubicada.

Revisats els arxius de la Delegació Terri-
torial del Baix Llobregat-Anoia no consta cap
altre adreça on poder fer la notificació de
cessament d’activitats de l’esmentada llar
d’infants, als efectes de donar compliment
al tràmit de vista i audiència.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora Montserrat Ferrat Piñera, titular de
la llar d’infants Blau, del Prat de Llobregat,
amb núm. de codi 08051409, l’inici d’ofici
de l’expedient de cessament d’activitats.

I als efectes de donar compliment al tràmit
de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans
esmentada, es fa saber a la persona interes-
sada que l’expedient és a la seva disposició
a les dependències de la Delegació Territorial
d’Ensenyament del Baix Llobregat-Anoia,
Secció de Gestió de Centres (c. Laureà Miró,
328-330, 1a planta, 08980 Sant Feliu de
Llobregat), de dilluns a divendres, en horari
d’oficina, perquè pugui presentar al·legacions
i els documents i les justificacions que consi-
deri oportuns en el termini de 15 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb l’advertiment
que un cop transcorregut el termini esmentat
l’expedient de cessament d’activitats de la llar
d’infants seguirà la seva tramitació.

Sant Feliu de Llobregat, 16 d’octubre de 2000

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(00.276.002)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2000,
de modificació de la Resolució de 20 de juny
de 2000, per la qual es fa pública l’autorit-
zació de diversos centres per impartir en-
senyaments musicals equivalents al grau
mitjà de 1r i 2n cicle, a efectes que els seus
alumnes puguin acollir-se al reconeixement
dels ensenyaments musicals com a crèdits
variables d’educació secundària obligatòria.

Mitjançant Resolució de 20 de juny de
2000, es va fer pública la relació d’escoles
de música els/les alumnes de les quals
poden acollir-se al reconeixement d’ense-
nyaments musicals com a crèdits variables
d’educació secundària obligatòria.

Atès que s’han observat unes errades a
l’annex de la Resolució esmentada, i d’acord
amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
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Resolc:

—1 Modificar l’annex de la Resolució de
20 de juny de 2000, en el sentit d’afegir el
següent:

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques):

Escola municipal de Música (Santa Per-
pètua de Mogoda) – 2n cicle.

Escola municipal de Música (Caldes de
Montbui) – 1r i 2n cicle.

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 notificació, segons el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 13 de novembre de 2000

Pere Solà i Montserrat
Director General d’Ordenació
i Innovació Educativa


