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ORDRE de 3 de gener de 2001, per la qual
es regula el procediment de valoració de
l’exercici del càrrec de director/a dels cen-
tres docents públics.

L’article 25.5 de la Llei orgànica 9/1995 de
20 de novembre, de la participació, l’avalu-
ació i el govern dels centres docents, preveu
que els directors que exerceixin la direcció
de centres docents públ ics nomenats
d’acord amb el procediment que estableix la
dita Llei i que hagin ocupat el seu càrrec amb
valoració positiva durant el període de temps
que cada administració educativa determini
mantindran la percepció d’una part del com-
plement retributiu corresponent mentre ro-
manguin en situació d’actiu, d’acord amb el
nombre d’anys d’exercici del càrrec.

El Decret 413/2000 de 27 de desembre,
pel qual es regula la consolidació personal

de part del complement retributiu específic
per l’exercici del càrrec de director/a en els
centres docents públics de Catalunya, des-
prés d’establir que aquest complement el
percebran els funcionaris docents valorats
positivament que estiguin en situació d’ac-
tiu, en exercici de la docència, però sense
ocupar el càrrec de director/a d’acord amb
els requisits que preveu l’article 2, disposa
a l’article 3 que el Departament d’Ensenya-
ment establirà el procediment per a la valo-
ració de l’exercici del càrrec de director/a.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Docents, efectuat el tràmit
sindical, i d’acord amb els dictàmens del
Consell Escolar de Catalunya, de la Comis-
sió Jurídica Assessora, i amb l’informe previ
de la Comissió Tècnica de la Funció Pública,

Ordeno:

Article 1. 1.1 Als efectes del que preveu
el Decret 413/2000, de 27 de desembre, els
directors de centres docents públics nome-
nats d’acord amb el procés previst en la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents, seran valorats per l’exer-
cici del càrrec quan completin cadascun
dels seus períodes de mandat.

1.2 En aquest procés de valoració es di-
ferenciarà entre els directors de centres
docents públics que siguin nomenats per a
un nou període de mandat quan finalitzi el
període anterior i els directors que no con-
tinuïn exercint aquesta responsabilitat.

Article 2. 2.1 El nomenament per a un
nou període de mandat té la consideració
de valoració positiva de l’exercici del càrrec
de director/a de centre docent públic du-
rant el període precedent.

2.2 El director que no continuï exercint
aquesta responsabilitat quan acabi un perí-
ode de mandat serà valorat per l’últim pe-
ríode d’exercici del càrrec d’acord amb els
criteris que preveu l’article 3 de l’esmentat
Decret 413/2000, de 27 de desembre.
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Article 3. 3.1 La valoració de l’exercici de
la direcció de centre docent públic que pre-
veu l’article 2.2 de la present Ordre la rea-
litzarà una comissió formada per:

a) El delegat territorial, que la presideix.
b) L’inspector en cap.
c) Un inspector de la delegació territori-

al, designat pel delegat a proposta de l’ins-
pector en cap.

d) Dos directors de centres proposats per
les juntes territorials de directors de primà-
ria i de secundària, respectivament.

El delegat territorial designarà un dels
membres de la comissió perquè faci les
funcions de secretari.

3.2 En el supòsit que algun dels mem-
bres de la comissió hagi de ser valorat quant
a l’exercici del càrrec de director de centre
docent públic, el secretari general del De-
partament d’Ensenyament designarà la
composició de la comissió i la farà pública
al tauler d’anuncis de la delegació territorial
corresponent.

3.3 El delegat territorial convocarà la co-
missió abans del 30 de setembre de cada
any, sempre que hi hagi candidats per va-
lorar.

3.4 Per dur a terme la valoració, la co-
missió disposarà d’una memòria redactada
pel director sortint i dels informes que eme-
tin, respectivament, l’inspector del centre i
el secretari de la delegació territorial.

3.5 A la memòria esmentada caldrà pre-
veure l’actuació del director al llarg del
mandat, als efectes de la seva valoració. La
memòria serà lliurada al delegat territorial en
el termini de tres mesos comptat des de la
finalització de l’exercici del seu càrrec.

Al seu informe, l’inspector farà referència
principalment als criteris a), b), c) i d) de l’ar-
ticle 3 del Decret 413/2000, de 27 de de-
sembre, i abans d’emetre’l escoltarà l’inte-
ressat mateix, els òrgans unipersonals de
coordinació del centre i els membres del
consell escolar del diferents sectors de la
comunitat educativa,

L’informe del secretari caldrà que faci re-
ferència a l’exercici de competències en
matèria administrativa i de personal, d’acord
amb el criteri e) del mateix article 3 del
Decret esmentat.

3.6 La comissió analitzarà la documen-
tació i emetrà la valoració de l’exercici del
càrrec de cadascun dels directors en l’últim
període. Quan finalitzi la sessió haurà d’es-
tendre acta dels acords i lliurarà al delegat
territorial la relació dels directors de centre
docent públic amb la corresponent propos-
ta de valoració.

Article 4. El delegat territorial emetrà re-
solució i notificarà a l’interessat la valoració
de l’exercici del càrrec de director/a i, si es-
cau, la consolidació de la part del comple-
ment retributiu específic que correspongui
en aplicació de l’article 2.2 del Decret 413/
2000, de 27 de desembre, en qualsevol de
les dues situacions esmentades a l’article 2
d’aquesta Ordre.

Contra la resolució del delegat territorial,
que no exhaureix la via administrativa, les per-
sones interessades poden interposar recurs
d’alçada, davant la directora general de
Recursos Humans del Departament d’Ense-

nyament, 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els directors afectats per la disposició ad-
dicional del Decret 413/2000, de 27 de de-
sembre, disposen d’un termini màxim de
tres mesos, comptat des de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordre, per al lliurament de
la memòria a la delegació territorial corres-
ponent al centre on van exercir el càrrec de
director. Els delegats territorials convocaran
les comissions en el mateix termini.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de gener de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.348.053)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2000,
per la qual es declara el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada El Jardí, de
Mataró.

Per Resolució de 8 de març de 1993 es
va autoritzar l’obertura i el funcionament de
la llar d’infants privada El Jardí, de Mataró.

Per Resolució de 18 de maig de 2000 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada El
Jardí, de Mataró, que es va haver de noti-
ficar mitjançant Edicte de 2 d’agost de 2000
(DOGC núm. 3229, de 20.9.2000), d’acord
amb el que disposa l’article 59 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.

En data 31 d’octubre de 2000, l’Ajunta-
ment de Mataró ha certificat que el titular
no ha presentat cap al·legació.

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

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada El Jardí, de Mataró,
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
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant 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, 20 de desembre de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08050201.
Denominació: El Jardí.
Adreça: Camí Ral, 630.
Titular: Silvia Soteras Albert.
NIF: 38789496L.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada El Jardí, de Mataró, té efectes
des de la fi del curs 1996-97.

(00.336.148)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2000,
per la qual es declara el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada Dumbo, de
Badalona.

Per la Resolució de 4 de maig de 1993
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
de la l lar d’infants privada Dumbo, de
Badalona.

Per la Resolució de 18 de maig de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Dum-
bo, de Badalona, que es va haver de notifi-
car mitjançant l’Edicte de 2 d’agost de 2000
(DOGC núm. 3229, de 20.9.2000), d’acord
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amb el que disposa l’article 59 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

En data 16 d’octubre de 2000 l’Ajunta-
ment de Badalona ha certificat que el titular
no ha presentat cap al·legació.

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

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Dumbo, de Badalona,
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
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció 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, 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de desembre de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08050934.
Denominació: Dumbo.
Adreça: av. Catalunya, 49-51.
Titular: Carmen Burgos Gómez.
NIF: 78063543H.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada Dumbo, de Badalona, té efec-
tes des de la fi del curs 1994-95.

(00.336.149)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2000,
per la qual es declara el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada Mimus, de
Mataró.

Per Resolució de 8 de març de 1993 es
va autoritzar l’obertura i el funcionament de
la llar d’infants privada Mimus, de Mataró.

Per Resolució de 18 de maig de 2000 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Mi-
mus, de Mataró, que es va haver de notifi-
car mitjançant Edicte d’1 d’agost de 2000
(DOGC núm. 3229, de 20.9.2000), d’acord
amb el que disposa l’article 59 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.

En data 31 d’octubre de 2000, l’Ajunta-
ment de Mataró ha certificat que el titular
no ha presentat cap al·legació.

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

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Mimus, de Mataró,
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
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció 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, 21 de desembre de 2000

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08050211.
Denominació: Mimus.
Adreça: c. Nou, 39, baixos.
Titular: M. Mercedes Pratdepádua Ayter.
NIF: 38790011M.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants privada Mimus, de Mataró, té efectes
des de la fi del curs 1995-96.

(00.336.152)

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

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 1/01.

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

ment de mobiliari escolar homologat amb
destinació al centres docents públics de
Catalunya, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars.

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

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 425.000.000 ptes., equiva-

lent a 2.554.301,44 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: estimativa, d’acord amb

l’article 35.1 del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públi-
ques aprovat pel Reial decret legislatiu 2/
2000, de 16 de juny, i l’apartat E del qua-
dre de característiques administratives
particulars.

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

—6 Requisits específics del contractista
Certificat d’homologació de la Junta de

Construccions, Instal·lacions i Equipament
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Escolar del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, del mobiliari al qual es liciti.

—7 Obtenció de documentació i infor-
mació

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext. 3758-3759-

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

informació: 22 de febrer de 2001.
g) Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 1 de març

de 2001. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és dissabte o festiu, la presentació
de proposicions es prorrogarà fins al pro-
per dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament.

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

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

c) Data: 8 de març de 2001.
d) Hora: 10 h.

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

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 8 de gener de 2001.

Barcelona, 12 de gener de 2001

Ramon Ferré i Roure
Secretari general

(01.011.019)

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

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

ment de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0046/01.

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

tència de monitors per a alumnes amb di-
ficultats motrius i/o hiperactius de centres
docents dependents de la Delegació Terri-
torial de Tarragona.

b) Termini d’execució: del 8 de gener al
22 de juny de 2001.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 5.880.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 35.339,51 euros.

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

el que estableix l’article 35.1 del Text refós
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques.

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

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

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

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

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

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

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

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

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

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

ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 12 de gener de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.016.099)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Dolmen, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Dolmen, de l’Hospitalet
de Llobregat, en petició de reducció de llocs
escolars, reducció i ampliació de grups i
ampliació dels ensenyaments de formació
professional de grau superior, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no universi-
taris, i 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 desenvolupen determinats
aspectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Dolmen, de l’Hospitalet de Llobregat, per
reducció de llocs escolars, reducció i am-
pliació de grups i ampliació dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, en el 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
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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, 8 de gener de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08038673.
Denominació: Dolmen.
Adreça: c. Riera Blanca, 184-186.
Titular: Centre d’Estudis Dolmen, SA.
NIF: A61177218.

S’autoritza la reducció del nombre de llocs
escolars autoritzats dels ensenyaments de
formació professional de grau superior dels
grups del cicle formatiu d’administració i
finances, que passen a tenir 80 llocs esco-
lars i la dels grups de laboratori de diagnòs-
tic clínic, que passen a tenir 40 llocs esco-
lars, amb efectes des de la fi del curs
1999-2000.

S’autoritza la reducció de grups dels en-
senyaments de formació professional de
grau superior, amb 2 grups del cicle forma-
tiu d’administració i finances amb capacitat
per a 40 llocs escolars, amb efectes des de
la fi del curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de grups dels en-
senyaments de formació professional de
grau superior, amb 2 grups de laboratori de
diagnòstic clínic amb capacitat per a 40 llocs
escolars de la família de sanitat.

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

Família serveis socioculturals i a la comu-
nitat: cicle formatiu d’educació infantil, amb
capacitat per a 40 llocs escolars, amb efec-
tes des de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs 2000-
2001
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu d’ad-

ministració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars.

Família sanitat: cicle formatiu de labora-
tori de diagnòstic clínic amb 4 grups amb
capacitat per a 80 llocs escolars.

Família serveis socioculturals i a la co-
munitat: cicle formatiu d’educació infantil,
amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(00.349.032)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2001, de
cessament d’activitats del centre docent
privat Musitu, de Barcelona.

Per mitjà de l’Edicte de 3 d’octubre de
2000, es va notificar l’inici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Musitu, de Barcelona, amb núm. de
codi 08041337 (DOGC núm. 3250, de
23.10.2000).

Atès que s’han exhaurit els terminis que
per a l’audiència a l’interessat marca la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sen-
se que s’hagin presentat les al·legacions
corresponents;

Atès que l’expedient s’ha tramitat de la
forma reglamentària d’acord amb el que
disposa el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats, i un cop comprovat que el
centre ha deixat de funcionar durant un
període de temps superior a un curs aca-
dèmic sense haver sol·licitat el cessament
d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats del centre
docent privat Musitu, de Barcelona, ubicat
al c. Musitu, núm. 22, amb núm. de codi
08041337, amb efectes  a partir de la fi del
curs 1999-2000.

—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-
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 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 publi-
cació 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 proce-
diment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualse-

vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de gener de 2001

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

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

(00.349.061)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat San
José Obrero, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat San José Obrero, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’auto-
rització de canvi de denominació, ampliació
d’unitats del nivell d’educació infantil (parvu-
lari), autorització de la modalitat de tecnolo-
gia del batxillerat i ampliació d’ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, 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
San José Obrero, de l’Hospitalet de Llo-
bregat, per canvi de denominació, amplia-
ció d’unitats del nivell d’educació infantil
(parvulari), autorització de la modalitat de
tecnologia del batxillerat i ampliació d’en-
senyaments de formació professional de
grau mitjà, 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-
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cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Barcelona, 9 de gener de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018601.
Denominació: San José Obrero.
Adreça: c. Covadonga, s/n.
Titular: Serventes del Sagrat Cor de Jesús.
NIF: Q0800044J.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Sant Josep Obrer.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats del ni-
vell d’educació infantil (parvulari) amb ca-
pacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2000-2001.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
1 grup del cicle formatiu de comerç de la
família de comerç i màrqueting, amb capa-
citat per a 30 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs 2000-
2001
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.
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.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.
FP de grau mitjà:

Família administració: cicle formatiu de
gestió administrativa, amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família comercial i màrqueting: cicle for-
matiu de comerç, amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars.

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

FP de grau superior: família administració,
cicle formatiu de secretariat, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars. En cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

(00.349.033)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2001, de
cessament d’activitats de la llar d’infants Los
Peques, de Sant Boi de Llobregat.

Per la Resolució de 19 de juny de 1992
es van autoritzar l’obertura i el funcionament
de la llar d’infants de titularitat privada Los
Peques, de Sant Boi de Llobregat.

Per la Resolució de 12 d’abril de 2000 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Los Peques,
de Sant Boi de Llobregat, que es va haver
de notificar mitjançant l’Edicte de 26 de juliol
de 2000 (DOGC núm. 3236, de 2.10.2000).

Atès que s’han exhaurit els terminis que
per a l’audiència a l’interessat marca la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sen-
se que s’hagin presentat les al·legacions
corresponents.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants de titularitat privada Los
Peques, de Sant Boi de Llobregat, ubicada
al c. Balmes, 70, amb número de codi
08048290.

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

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

Així mateix, es pot 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.

Sant Feliu de Llobregat, 9 de gener de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Núm. de codi: 08048290.
Denominació: Los Peques.
Adreça: c. Balmes, 70.
Titular: Los Peques, SCP.
NIF: 46672392-X.

El cessament d’activitats té efectes des
de la fi del curs acadèmic 1998-1999.

(00.349.035)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2001, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Estela, 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 Estela, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
tats, 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 la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Estela, de Barcelona,
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 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
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,
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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, 9 de gener de 2001

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: 08051562.
Denominació: Estela.
Adreça: c. Saragossa, 101.
Titular:  Fundación Joaquim Serra, de
Barcelona.
NIF: G58028564.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Estela, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2000-01.

(00.349.037)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
San Miguel, 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 San Miguel, de Bar-
celona, en petició de canvi de denominació,
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’auto-
rització d’obertura del centre docent pri-
vat San Miguel, de Barcelona, per canvi
de denominació, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 9 de gener de 2001

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: 08009636.
Denominació: San Miguel.
Adreça: c. Rosselló, 175.
Titular: Sagrat Cor de Jesús, Missió del.
NIF: Q2800082F.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Sant Miquel.

(00.349.043)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2001, de
cessament d’activitats del centre docent
privat ATC, de Barcelona.

Per mitjà de l’Edicte de 7 de setembre de
2000 es va notificar l’inici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat ATC, de Barcelona, amb núm. de codi
08057680 (DOGC núm. 3236, de 2.10.2000).

Atès que s’ha exhaurit els terminis que
per a l’audiència a l’interessat marca la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-

rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sen-
se que s’hagin presentat les al·legacions
corresponents;

Atès que l’expedient s’ha tramitat de la
forma reglamentària d’acord amb el que
disposa el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats, i un cop comprovat que el
centre ha deixat de funcionar durant un
període de temps superior a un curs aca-
dèmic sense haver sol·licitat el cessament
d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats del centre
docent privat ATC, de Barcelona, ubicat a
la Gran Via de Carles III, núm. 87 A, amb
núm. de codi 08057680, amb efectes a
partir de la fi del curs 1997-1998.

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

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

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 9 de gener de 2001

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

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

(00.349.063)


