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RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2001, de
cessament d’activitats del centre docent
privat Gure Etxea, de Barcelona.
Per Edicte de 3 d’octubre de 2000, es
va notificar l’inici de l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat Gure Etxea, de Barcelona, amb núm.
de codi 08009338 (DOGC núm. 3250, de
23.10.2000).
Un cop exhaurit el termini previst a l’article 84 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, el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
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gànica 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
privats,

per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Declarar el cessament de les activitats
del centre docent privat Gure Etxea, de
Barcelona, ubicat al c. Lluís Marià Vidal, 36,
amb núm. de codi 08009338, amb efectes
des de la fi del curs 1999-2000.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 11 de gener de 2001

Resolc:
—1 Declarar el cessament de les activitats
del centre docent privat Balagué, de
Barcelona, ubicat al c. Maladeta, núm. 10,
amb núm. de codi 08036640, amb efectes
des de la fi del curs 1999-2000.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

(Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

(Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(00.353.146)

(00.353.144)

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2001, de
cessament d’activitats del centre docent
privat Balagué, de Barcelona.
Per Edicte de 22 de setembre de 2000,
es va notificar l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Balagué, de Barcelona, amb núm. de
codi 08036640 (DOGC núm. 3242, de
10.10.2000).
Un cop exhaurit el termini previst a l’article 84 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, el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits

—2 Els efectes acadèmics i administratius
dels ensenyaments que s’implanten són des
de l’inici del curs escolar 2000-2001.
—3 Autoritzar la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Recursos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeix el funcionament d’aquests centres docents públics.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 29 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 15 de gener de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX

Barcelona, 11 de gener de 2001
P. D.

P. D.

nistratives des de l’1 de juliol de 2000, en
els termes que s’hi especifiquen.

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2001, per
la qual es disposa l’inici d’activitats d’un institut d’educació secundària a la Pobla de
Segur.
Mitjançant el Decret 334/2000, de 24 d’octubre (DOGC núm. 3259, de 6.11.2000), es
va crear un institut d’educació secundària a
la Pobla de Segur.
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 Centres Docents,
Resolc:
—1 Reconèixer l’institut d’educació secundària que consta a l’annex d’aquesta Resolució l’inici de les seves activitats admi58

Delegació Territorial de Lleida
Comarca: Pallars Jussà
Municipi: la Pobla de Segur.
Codi de centre: 25008352.
Adreça: av. de Catalunya, 22.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències de la
natura i de la salut; modalitat d’humanitats
i ciències socials; modalitat de tecnologia.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la denominació específica de la Pobla de Segur.
(00.354.005)

EDICTE de 19 de gener de 2001, de notificació relativa al plec de càrrecs en l’expedient disciplinari incoat a la Sra. Neus Manzano i Soriano.
Atès que no ha estat possible portar a terme la notificació de plec de càrrecs a la Sra.
Neus Manzano i Soriano en relació amb l’expedient disciplinari que li ha estat incoat per
la Resolució del secretari general del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
13 de juny de 2000 en el darrer domicili
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conegut del c. Sardenya, 177, Barcelona, i
de conformitat amb el que disposa l’article
30 del Reglament de règim disciplinari de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
243/1995, de 27 de juny, en relació amb
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 que el
plec de càrrecs esmentat està a la seva
disposició, de dilluns a divendres, en horari d’oficina, a les dependències de la Inspecció de Serveis del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, planta 5B,
08021 Barcelona).
Barcelona, 19 de gener de 2001
Montserrat Manubens i Florensa
Instructora de l’expedient
(01.018.042)

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2001, per
la qual s’eleva a definitiva la Resolució de
15 de juny de 2000, per la qual es resolen
amb caràcter provisional les sol·licituds de
modificació i renovació dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells postobligatoris.
Per la Resolució de 15 de juny de 2000
(DOGC núm. 3175, de 5.7.2000) es van resoldre amb caràcter provisional les sol·licituds de modificació i renovació dels concerts educatius de diversos centres docents
privats per als nivells postobligatoris.
Un cop acabat el període de preinscripció per a l’admissió d’alumnes, cal procedir
a elevar a definitiva la Resolució esmentada, amb les modificacions corresponents,
per tal d’ajustar-la al resultat de la preinscripció, d’acord amb l’article 30.4 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, modificat pel Decret 155/
1997, de 25 de juny.
D’acord amb això i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Elevar a definitiva la Resolució de 15
de juny de 2000, per la qual es resolen amb
caràcter provisional les sol·licituds de modificació i renovació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris, amb les corresponents modificacions derivades del resultat de la preinscripció efectuada, en el sentit que s’especifica als annexos 1, 2, 3, 4 i
5 d’aquesta Resolució.
Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta
Resolució en el sentit que s’establia a la
Resolució de 15 de juny de 2000.
—2 Les modificacions i renovacions dels
concerts educatius que s’aproven definitivament mitjançant aquesta disposició tindran efectes a partir de l’1 de setembre

de 2000, i es formalitzaran mitjançant diligència que subscriuran el delegat territorial que correspongui del Departament
d’Ensenyament i el titular del centre docent afectat.
—3 La concessió d’aquestes modificacions
dels concerts educatius dels centres docents
privats es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.04.480.01/9 dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2000.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Codi: 08005761.
Denominació: Institución Pedagógico Social Educativa.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 3 priv.; 2n
curs, 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2 i 3.
Codi: 08010961.
Denominació: La Salle Barceloneta.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs: 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.2n curs: 3 priv.
Codi: 08011102.
Denominació: Presentación.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 2 priv.; 2n
curs, 3 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2 i 3.
Codi: 08031897.
Denominació: Bemen 3.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 1 priv.; 2n
curs, 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 3.
Causes de denegació: 2 i 3.
Codi: 08037346.
Denominació: Santapau-Pifma.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 2 priv.; 2n
curs, 3 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 3.
Delegació Territorial de Lleida

Barcelona, 17 de gener de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
Causes de denegació
1=el centre no té autorització per al nivell
sol·licitat.
2=la matrícula que actualment té el centre no justifica el nombre d’unitats sol·licitades.
3=la concessió de la unitat sol·licitada denegada representa un increment de l’oferta
de batxillerat privat.
4=la concessió de la unitat implicaria la
superació del sostre de concert educatiu del
curs 1990-91.
5=la sol·licitud s’ha presentat fora del termini legalment establert.
6=no necessitats d’escolarització.
7=tancament del centre.
Nivell educatiu: batxillerat.
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08005746.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 4 priv.; 2n
curs, 5 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 3.
Causes de denegació: 2 i 3.
59

Codi: 25004309.
Denominació: Arrels II.
Municipi: Solsona.
Comarca: Solsonès.
Unitats concertades: 1r curs, 1 priv.; 2n
curs, 2 priv.

ANNEX 2
Nivell educatiu: batxillerat
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08031927.
Denominació: Escola Tècnico-professional
Xavier.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 2 priv.; 2n
curs, 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08035015.
Denominació: López Vicuña.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 2 priv.; 2n
curs, 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades: 1r curs, 3 priv.; 2n
curs, 2 priv.
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Unitats sol·licitades denegades: 3.
Causes de denegació: 2 i 3.
Delegació Territorial
del Baix Llobregat
Codi: 08042640.
Denominació: Cell-1.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Unitats concertades: 1r curs, 1 priv.; 2n
curs, 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 3.
Causes de denegació: 2 i 3.

ANNEX 3
Nivell educatiu: batxillerat.
Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)
Codi: 08014711.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Unitats concertades: 1r curs, 1 priv.; 2n
curs, 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2 i 6.

ANNEX 4
0201: gestió administrativa.
0302: explotacions agràries extensives.
0303: treballs forestals i de conservació del
medi natural.
0304: explotacions ramaderes.
0305: jardineria.
0401: preimpressió en arts gràfiques.
0501: electromecànica de vehicles.
0502: carrosseria.
0601: comerç.
0801: equips i instal·lacions electrotècniques.
0802: equips electrònics de consum.
0902: fabricació industrial de fusteria i
moble.
0903: fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble.
1001: cuina.
1002: pastisseria i forneria.
1003: serveis de restaurant i bar.
1103: elaboració de vins i altres begudes.
1402: mecanització.
1504: laboratori.
1601: cures auxiliars d’infermeria.
1602: farmàcia.
1801: perruqueria.
1802: estètica personal decorativa.
1901: instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de
línies.
1902: muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.
2005: confecció.
0151: animació d’activitats físiques i esportives.
0251: secretariat.
0252: administració i finances.
0351: gestió i organització d’empreses
agropecuàries.
0352: gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics.
CPFS 0451: disseny i producció editorial.

0551:
0651:
0653:
0751:
0752:
0753:
0851:
0852:
0853:
0854:
1051:
1052:
1053:
1054:
1251:
1252:
1253:
1254:
1452:
1453:
1454:
1551:
1554:
1651:
1652:
1653:
1654:
1656:
1658:
1661:
1751:
1752:
1753:
1851:
1852:
1951:
1952:

1953:
2251:
2252:

automoció.
gestió comercial i màrqueting.
comerç internacional.
desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.
desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.
realització i plans d’obres.
sistemes de regulació i control automàtics.
desenvolupament de productes electrònics.
instal·lacions electrotècniques.
sistemes de telecomunicació i informàtics.
agències de viatges.
allotjament.
informació i comercialització turístiques.
restauració.
realització d’audiovisuals i espectacles.
imatge.
so.
producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles.
desenvolupament de projecte mecànics.
producció per mecanització.
producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.
indústries de procés químic.
anàlisi i control.
dietètica.
higiene bucodental.
anatomia patològica i citologia.
laboratori de diagnòstic clínic.
pròtesis dentals.
documentació sanitària.
audiopròtesis.
animació sociocultural.
educació infantil.
integració social.
assessoria d’imatge personal.
estètica.
manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edificis i procés.
desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de
manutenció.
manteniment d’equips industrials.
administració de sistemes informàtics.
desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

Nivell educatiu: cicle formatiu de grau mitjà.
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0802: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08005485.
Denominació: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0601: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 6.
2005: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 6.
Codi: 08006167.
Denominació: Modeclar.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0802: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08008191.
Denominació: Santa María de los Apóstoles.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 0.
1601: 0.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08010961.
Denominació: La Salle Barceloneta.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0501: 4 (2 1r 2 2n) priv.
0601: 1 priv.
0801: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0802: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08014255.
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0802: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1601: 2 priv.
1801: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 08003658.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
0601: 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0801: 4 (2 1r 2 2n) priv.

Codi: 08014279.
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 2 priv.
0401: 3 (2 1r 1 2n) priv.
0501: 3 (2 1r 1 2n) priv.
0801: 3 (2 1r 1 2n) priv.
0802: 4 (2 1r 2 2n) priv.
0902: 1 (1 1r) priv.
0903: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1402: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 08004286.
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

Codi: 08032211.
Denominació: CEYR-Villarroel.
Municipi: Barcelona.
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Unitats concertades:
0501: 4 (2 1r 2 2n) priv.
1601: 2 priv.
1602: 2 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08033651.
Denominació: Ipsome.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 2 priv.
0601: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08035571.
Denominació: Academia Hispano-francesa.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08036871.
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
1601: 3 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0501: 3 (1 1r 2 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0601: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0801: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08037589.
Denominació: Centre Villar.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
0601: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
0802: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0501: 3 (2 1r 1 2n) priv.
0601: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
0802: 3 (2 1r 1 2n) priv.
Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)
Codi: 08000712.
Denominació: Llefià.

Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0801: 3 (1 1r 2 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0802: 4 (2 1r 2 2n) priv.
Codi: 08014711.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0501: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0801: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08018901.
Denominació: Pineda.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0201: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1001: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1002: 1 priv.
Codi: 08022276.
Denominació: Esc. Técnico Profesional Diocesana.
Municipi: Navàs.
Comarca: Bages.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0601: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1901: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08031988.
Denominació: CECOM.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
1601: 3 priv.
Codi: 08032051.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0601: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0802: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08032154.
Denominació: Esc. Familiar Agraria Quintanas.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Comarca: Osona.
Unitats concertades:
0302: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0303: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0304: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0305: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08034916.
Denominació: Centre de FP Joan Maragall.
Municipi: Badalona.
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Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0601: 1 priv.
1601: 2 priv.
1602: 2 priv.
Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia
Codi: 08019551.
Denominació: Igualada.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Unitats concertades:
0201: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08031231.
Denominació: Modolell.
Municipi: Viladecans.
Comarca: Baix Llobregat.
Unitats concertades:
0201: 2 priv.
0501: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0601: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 4.
0802: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Delegació Territorial
del Vallès Occidental
Comarca: Vallès Occidental.
Codi: 08034151.
Denominació: Ca n’Oriac.
Municipi: Sabadell.
Unitats concertades:
0201: 2 priv.
2005: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08037279.
Denominació: Centre d’Estudis Vidal i Barraquer.
Municipi: Sabadell.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Delegació Territorial de Girona
Codi: 17003124.
Denominació: Empordà-San José.
Municipi: Roses.
Comarca: Alt Empordà.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0801: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
Delegació Territorial de Lleida
Codi: 25000389.
Denominació: Escuela Familiar Agraria el
Pla.
Municipi: Almacelles.
Comarca: Segrià.
Unitats concertades:
0304: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
1103: 1 priv.
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Codi: 25002933.
Denominació: Escuela Familiar Agraria la Ginesta.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Unitats concertades:
0201: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1601: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Delegació Territorial de Tarragona
Codi: 43002351.
Denominació: Maria Rosa Molas.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
0601: 1 priv.
1504: 1 priv.
1601: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 43003410.
Denominació: Roig.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Unitats concertades:
0201: 1 priv.
Codi: 43003549.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Unitats concertades:
0601: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.

ANNEX 5
Nivell educatiu: cicle formatiu de grau superior.
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08004067.
Denominació: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0252: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0651: 1 priv.
1053: 1 priv.
1054: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1251: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1254: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1751: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1753: 1 (1 1r) priv.
Codi: 08004286.
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0651: 1 priv.
0851: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2251: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.

Codi: 08004717.
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0251: 1 priv.
0653: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1752: 4 (2 1r 2 2n) priv.
1753: 1 (1 1r) priv.
Codi: 08008191.
Denominació: Santa María de los Apóstoles.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0251: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1651: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
1658: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1
Causes de denegació: 1.
Codi: 08010882.
Denominació: Molina.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0252: 0.
2251: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08014221.
Denominació: Escuela Prof. Ind. María Auxiliadora.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0251: 1 priv.
0252: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0653: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08031897.
Denominació: Bemen 3.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0854: 4 (2 1r 2 2n) priv.
1752: 3 (1 1r 2 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1753: 4 (2 1r 2 2n) priv.
2251: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08032361.
Denominació: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0251: 1 priv.
0252: 4 (2 1r 2 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 6.
0651: 1 priv.
0854: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2251: 6 (4 1r 2 2n) priv.
Codi: 08033638.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0251: 2 priv.
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0651: 1 (1 1r) priv.
1053: 2 priv.
Codi: 08035015.
Denominació: López Vicuña.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0653: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1658: 2 priv.
1752: 4 (2 1r 2 2n) priv.
Codi: 08035571.
Denominació: Academia Hispano-francesa.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0651: 1 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0854: 1 priv.
2252: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
Codi: 08036767.
Denominació: Karmay.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0251: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0651: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0653: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1051: 2 priv.
2251: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08037346.
Denominació: Santapau-Pifma.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0651: 1 priv.
0854: 3 (2 1r 1 2n) priv.
Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0651: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1953: 3 (2 1r 1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
2251: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08037589.
Denominació: Centre Villar.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0651: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0851: 0.
Unitats sol·licitades denegades: (2.
Causes de denegació: 1.
0852: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0854: 3 (2 1r 1 2n) priv.
1253: 4 priv.
2251: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 1.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
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Codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0852: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
0854: 1 (1 1r) priv.
1752: 8 (4 1r 4 2n) priv.
2251: 3 (2 1r 1 2n) priv.
2252: 3 (2 1r 1 2n) priv.
Codi: 08044909.
Denominació: Comercial Català.
Municipi: Barcelona.
Unitats concertades:
0252: 1 priv.
1751: 0
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
1752: 1 (1 1r) priv.
2252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)
Codi: 08000712.
Denominació: Llefià.
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0851: 0
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
0853: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0854: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08014711.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Unitats concertades:
0251: 1 priv.
1953: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
2251: 1 (1 1r) priv.
Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0151: 1 priv.
0252: 2 (1 1r 1 2n) priv.
0854: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1554: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1658: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 1.
2251: 2 (1 1r 1 2n) priv.
Codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Unitats concertades:
0251: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 4.
0252: 1 (1 1r) priv.
0651: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 4.
0653: 0 priv.

Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 4.
1051: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 4.
1052: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 4.
1053: 0 priv.
Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 4.
1054: 0.
Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 4.
1651: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 2.
1654: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2251: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 2.
2252: 1 (1 1r) priv.
Unitats sol·licitades denegades:
Causes de denegació: 4.

1.

1.

1.

1.
Delegació Territorial de Lleida
2.

1.

1.

1.

Codi: 08021508.
Denominació: Lestonnac.
Municipi: Mollet del Vallès.
Comarca: Vallès Oriental.
Unitats concertades:
0251: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causes de denegació: 2.
Codi: 08022276.
Denominació: Esc. Técnico Profesional Diocesana.
Municipi: Navàs.
Comarca: Bages.
Unitats concertades:
0252: 1 (1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
0851: 2 (1 1r 1 2n) priv.
2251: 1 priv.
Codi: 08031988.
Denominació: CECOM.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
1658: 1 priv.
Codi: 08032154.
Denominació: Esc. Fam. Agrària Quintanas.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Comarca: Osona.
Unitats concertades:
0352: 1 (1 1r) priv.
Codi: 08038673.
Denominació: Dolmen.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Unitats concertades:
0252: 3 (1 1r 2 2n) priv.
1654: 3 (2 1r 1 2n) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1752: 1 (1 1r) priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Delegació Territorial
del Vallès Occidental
Codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
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Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Unitats concertades:
0251: 1 priv.
1653: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
1752: 2 (1 1r 1 2n) priv.
1753: 2 (1 1r 1 2n) priv.

Codi: 25000389.
Denominació: Escuela Familiar Agraria el
Pla.
Municipi: Almacelles.
Comarca: Segrià.
Unitats concertades:
0651: 0.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causes de denegació: 2.
Codi: 25002775.
Denominació: Les Heures.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Unitats concertades:
0251: 2 priv.
0252: 4 (2 1r 2 2n) priv.
2251: 1 priv.
2252: 3 (1 1r 2 2n) priv.
Codi: 25002933.
Denominació: Escuela Familiar Agraria la Ginesta.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Unitats concertades:
1651: 1 priv.
Codi: 25003184.
Denominació: La Salle.
Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.
Unitats concertades:
0252: 1 (1 1r) priv.
(00.362.045)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2001, per
la qual es dóna publicitat a la Resolució de
9 d’octubre de 2000, del recurs de reposició interposat pel titular del centre docent
privat Sant Feliu, de l’Hospitalet de Llobregat, contra la Resolució de 29 de febrer
de 2000, per la qual es resolen amb caràcter provisional les sol·licituds de modificació i renovació dels concerts educatius de
diversos centres docents privats per als
nivells obligatoris.
Per la Resolució de 29 de febrer de 2000
(DOGC núm. 3092, de 6.3.2000), es va atorgar al centre Sant Feliu, de l’Hospitalet de
Llobregat, amb número de codi 08018455,
el concert educatiu per a cinc unitats d’educació primària, alhora que se li denegà el
concert d’una unitat del mateix nivell.
Contra aquesta denegació, el centre Sant
Feliu va interposar un recurs de reposició,
que s’ha estimat per la Resolució de 9 d’octubre de 2000.
La Resolució de 14 d’agost de 2000
(DOGC núm. 3221, de 7.9.2000), ha elevat a definitiva la Resolució de 29 de fe-
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brer de 2000, la qual resolia provisionalment les sol·licituds de modificació i renovació dels concerts educatius de diversos
centres docents per als nivells obligatoris.
Per tant, l’estimació del recurs de reposició indicat comporta la modificació definitiva del concert educatiu del centre Sant
Feliu.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 9 d’octubre de 2000, per la qual s’estima el recurs
interposat pel centre docent privat Sant Feliu,
de l’Hospitalet de Llobregat, contra la Resolució de 29 de febrer de 2000, per la qual es
resolen amb caràcter provisional les sol·licituds de modificació i renovació dels concerts educatius de diversos centres docents
privats per als nivells obligatoris. En conseqüència, es modifica el concert educatiu
d’aquest centre, en el sentit que s’especifica a l’annex d’aquesta resolució i amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2000.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Barcelona, 18 de gener de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)
Codi: 08018455.
Denominació: Sant Feliu.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 6 priv.
(00.329.007)

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2001, de
cessament d’activitats de la llar d’infants
L’Estel, de Sant Boi de Llobregat.
Per la Resolució de 13 d’agost de 1993
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
de la llar d’infants de titularitat privada L’Estel, de Sant Boi 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 L’Estel, de Sant
Boi de Llobregat, que es va haver de notificar mitjançant l’Edicte de 16 d’octubre de
2000 (DOGC núm. 3258, de 3.11.2000).
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 jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sense que s’hagin presentat les al·legacions
corresponents;
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i un cop comprovat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el
cessament d’activitats,

Resolc:
—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants de titularitat privada L’Estel, de
Sant Boi de Llobregat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Sant Feliu de Llobregat, 12 de gener de 2001

ANNEX
Comarca del Baix Llobregat
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Núm. de codi: 08051422.
Denominació: L’Estel.
Adreça: c. Eusebi Güell, 96.
Titular: Guardería L’Estel, SCL.
NIF: G-58428707.
El cessament d’activitats té efectes des
de la fi del curs acadèmic 1998-1999.
(00.354.004)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sagrat Cor, de Gavà.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat Sagrat Cor, de Gavà, en
petició de trasllat de les instal·lacions del
centre, supressió de locals, 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 esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrat Cor, de Gavà, per trasllat de les instal·lacions del centre, supressió de locals, 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 Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Sant Feliu de Llobregat, 15 de gener de 2001

P. D.

(Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

P . D.

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia
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(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
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ANNEX
Comarca del Baix Llobregat
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Gavà.
Localitat: Gavà.
Núm. de codi: 08017517.
Denominació: Sagrat Cor.
Adreça: c. Santa Teresa, 5.
Titular: Colegio Sagrado Corazón de Jesús, SL.
NIF: B-58347279.
S’autoritza el trasllat de les instal·lacions
al c. Pi i Margall, 60-62, de Gavà, amb efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
S’autoritza la supressió dels locals ubicats al c. Santa Teresa, 5, de Gavà, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
S’autoritza la reducció de 2 unitats d’educació primària amb capacitat per a 50 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del curs
1996-97.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria amb 2 unitats de
primer cicle per a 60 llocs escolars, i 2
unitats de segon cicle amb capacitat per a
60 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de segon cicle amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars. En funcionament d’acord amb el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
(00.354.014)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, d’Igualada.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Josep, d’Igualada,
en petició d’ampliació d’unitats d’educació
infantil, i de modificació dels locals del centre, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat

Sant Josep, d’Igualada, per ampliació d’unitats d’educació infantil, i de modificació dels
locals del centre, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Sant Feliu de Llobregat, 15 de gener de 2001
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: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08019575.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Vidre, núm. 1.
Titular: Escolàpies, Filles de Maria, Rel.
NIF: Q0800463B.
S’autoritza l’ampliació d’1 unitat d’educació infantil de llar d’infants amb capacitat
per a 20 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2000-2001.
S’autoritza la modificació dels locals del
centre, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs 20002001
Autorització d’obertura
Educació infantil: 4 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 61 llocs escolars, i 6 unitats de parvulari amb capacitat per a 150 llocs
escolars.
Educació primària: 13 unitats amb capacitat per a 325 llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs 20012002:
Autorització d’obertura
Educació infantil: 4 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 61 llocs escolars, i 6 unitats de parvulari amb capacitat per a 150 llocs
escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.

de modificació i renovació dels concerts educatius de diversos centres docents privats
per als nivells obligatoris.
Per la Resolució de 29 de febrer de 2000
(DOGC núm. 3092, de 6.3.2000), li fou denegat al centre docent privat Decroly, de
Barcelona, amb número de codi 08004316,
el concert educatiu per a tres unitats d’educació primària.
Contra aquesta denegació, el centre
Decroly va interposar un recurs de reposició, que s’ha estimat per la Resolució de 3
d’octubre de 2000.
La Resolució de 14 d’agost de 2000
(DOGC núm. 3221, de 7.9.2000), ha elevat a definitiva la Resolució de 29 de febrer de 2000, per la qual es resolien provisionalment les sol·licituds de modificació
i renovació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells obligatoris. Per tant, l’estimació del
recurs de reposició indicat comporta la
modificació definitiva del concert educatiu
del centre Decroly.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix que la concessió dels concerts educatius s’ha de publicar al DOGC, i a proposta
de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 3 d’octubre de 2000, per la qual s’estima el recurs interposat pel centre docent privat
Decroly, de Barcelona, contra la Resolució
de 29 de febrer de 2000, per la qual es
resolen amb caràcter provisional les sol·licituds de modificació i renovació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells obligatoris. En
conseqüència, es modifica el concert educatiu d’aquest centre, en el sentit que s’especifica a l’annex d’aquesta resolució i amb
efectes a partir de l’1 de setembre de 2000.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 18 de gener de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.355.037)
ANNEX
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2001, per
la qual es dóna publicitat a la Resolució de
3 d’octubre de 2000, del recurs de reposició
interposat pel titular del centre docent privat
Decroly, de Barcelona, contra la Resolució
de 29 de febrer de 2000, per la qual es resolen amb caràcter provisional les sol·licituds
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Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Codi: 08004316.
Denominació: Decroly.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 3 priv.
(00.329.010)

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2001, per
la qual es dóna publicitat a la Resolució de
20 de novembre de 2000, d’acceptació d’un
llegat per al CEIP Ferreries, de Tortosa.
En compliment de l’article 12.2 de la Llei
11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, modificada
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, cal donar publicitat a la Resolució de la consellera d’Ensenyament de 20
de novembre de 2000.
En aquest sentit,

Resolc:
Fer pública la Resolució de la consellera
d’Ensenyament de 20 de novembre de
2000, d’acceptació del llegat atorgat per la
Sra. Maria Cinta Curto Loras a favor del CEIP
Ferreries, de Tortosa, per la qual s’accepta
la següent adquisició a títol gratuït, amb el
detall que s’indica:
a) Causant: Sra. Maria Cinta Curto Loras.
b) Legatari: Departament d’Ensenyament.
c) Béns mobles objecte del llegat:
1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros).
e) Destinació dels béns: els béns objecte de donació, per voluntat expressa de la
causant, es destinaran al parc lúdic i d’esbarjo del CEIP Ferreries, de Tortosa.
Barcelona, 23 de gener de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(01.003.121)

EDICTE de 15 de gener de 2001, de notificació de l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat
Montserrat de Casanovas, de Barcelona.
A l’expedient de cessament d’activitats
del centre docent privat Montserrat de Casanovas, de Barcelona, amb núm. de codi
08041635, en dates 6 d’octubre de 2000 i
23 d’octubre de 2000, es va intentar notificar l’inici de l’expedient i el tràmit de vista
i audiència al titular del centre Montserrat
de Casanovas, SA, al domicili del c.
Montserrat de Casanovas, 201, Barcelona.
El servei de correus va retornar les notificacions esmentades en dates 16 d’octubre de
2000 i 26 d’octubre de 2000, respectivament.
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
Montserrat de Casanovas, SA, l’inici d’ofici
de l’expedient de cessament d’activitats del
centre docent privat Montserrat de Casanovas, de Barcelona.
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 no-

vembre, abans esmentada, l’expedient és
a disposició de la persona interessada a
les dependències de la Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel, 71,
1a planta, 08004 Barcelona), de dilluns a
divendres, de 9 a 13 h, perquè pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri oportuns en el termini de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, amb l’advertiment que un cop
transcorregut el termini esmentat l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 15 de gener de 2001
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(00.354.012)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Acadèmia Martínez, de Lleida.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat Acadèmia
Martínez, de Lleida, en petició d’obertura
i supressió d’ensenyaments de formació
professional, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; 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 professional
en l’àmbit del sistema educatiu,

cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Lleida, 9 de gener de 2001
P . D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida
ANNEX
Comarca del Segrià
Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002751.
Denominació: Acadèmia Martínez.
Adreça: ptge. Santa Isabel, 9.
Titular: Ramon Martínez Riu.
NIF: 40639689 T.
S’autoritza la supressió dels ensenyaments de formació professional de primer i
segon grau, amb efectes de la fi del curs
1999-2000.
S’autoritza la implantació dels ensenyaments de formació professional de grau
mitjà següents, amb efectes a partir del curs
1999-2000: família administració, cicle formatiu de gestió administrativa, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
S’autoritza la implantació dels ensenyaments de formació professional de grau
superior següents, amb efectes del curs
1999-2000: família serveis socioculturals a
la comunitat; cicle formatiu d’educació infantil, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; cicle formatiu d’animació sociocultural, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà: família administració, cicle formatiu de gestió
administrativa, amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
Formació professional de grau superior: família de serveis socioculturals a la comunitat;
cicle formatiu d’educació infantil, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; cicle
formatiu d’animació sociocultural, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Resolc:

(00.349.034)

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Acadèmia Martínez, de Lleida, per obertura
d’ensenyaments de formació professional
de grau mitjà i superior, i supressió d’ensenyaments de formació professional de primer i segon grau, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Patufet, de Vilallonga del Camp.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro66

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Patufet, de Vilallonga del Camp, en petició d’autorització
de cessament d’activitats, 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, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
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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 privats,

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Patufet, de Vilallonga
del Camp, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Xaloc, de l’Hospitalet
de Llobregat, en petició d’autorització d’ampliació d’ensenyaments de formació professional de grau superior, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; 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 professional en l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat, per ampliació d’ensenyaments de formació professional de grau superior, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

ANNEX

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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 règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Comarca del Tarragonès

Barcelona, 18 de gener de 2001

Tarragona, 15 de gener de 2001
P . D.

(Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Vilallonga del Camp.
Localitat: Vilallonga del Camp.
Núm. de codi: 43008811.
Denominació: Patufet.
Adreça: rambla Verge del Roser, s/n.
Titular: Associació de Pares d’Alumnes de la
Llar d’Infants Patufet, de Vilallonga del Camp.
NIF: G43087550.
Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Patufet, amb efectes a
partir de la fi del curs 1999-2000.
(00.354.032)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

capacitat per a 60 llocs escolars, 2 grups
del cicle formatiu d’administració i finances,
amb capacitat per a 60 llocs escolars, i 1
grup del cicle formatiu d’informació i comercialització turístiques, amb capacitat per a
30 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació primària: 24 unitats amb capacitat per a 600 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats de primer cicle amb capacitat per a 360
llocs escolars i 12 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat de ciències de la naturalesa i la salut amb capacitat per a 140 llocs escolars, 2 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Família fabricació mecànica: cicle formatiu de mecanització, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família manteniment i serveis producció:
cicle formatiu d’instal·lacions i manteniment
electromecànic de maquinària i conducció
de línies, amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família comerç i màrqueting: cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting, amb 1
grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família electricitat i electrònica: cicle formatiu de sistemes de regulació i control
automàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars; cicle formatiu de desenvolupament de productes electrònics,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
Família informàtica: cicle formatiu d’administració i sistemes informàtics, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família fabricació mecànica: cicle formatiu de producció per mecanització, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família administració: cicle formatiu d’administració i finances, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família hoteleria i turisme: cicle formatiu
d’informació i comercialització turístiques,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(00.363.022)

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018561.
Denominació: Xaloc.
Adreça: Gran Via Zona Nord, s/n.
Titular: Centro Cultural y Deportivo Xaloc, SA.
NIF: A08147555.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb 2 grups del cicle formatiu de desenvolupament de productes electrònics, amb
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RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Minguella, de Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Minguella, de Badalona,
en petició de canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.

1

Full de disposicions i actes administratius

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

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Minguella, de Badalona, per canvi de titularitat, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-

cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 18 de gener de 2001
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

En compliment del que ha ordenat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 473/2000, procediment abreujat,
interposat pel Sr. Antonio Jimeno Fernández.
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

ANNEX
Comarca del Barcelonès

Resolc:

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001157.
Denominació: Minguella.
Adreça: c. Santa Madrona, 75, Santa Maria,
30 i 34-36, Santa Maria, 48, i Prim, 209.
Titular: Escoles Minguella, SL.
NIF: B08431009.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Minguella Escola Catalana,
SL, amb NIF B61920401, amb efectes a
partir del primer dia del mes següent al de
la data de publicació d’aquesta Resolució
al DOGC.

—1 Citar, per tal que puguin comparèixer davant de l’esmentat Jutjat Contenciós, en el termini de nou dies a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles interessats en
el recurs contenciós administratiu núm.
473/2000, procediment abreujat, interposat contra la Resolució de 26 de maig de
2000, per la qual es dicten instruccions relatives a desplaçaments forçosos per la
modificació de plantilles dels centres docents públics d’ensenyaments secundaris
i sobre l’assignació de destinacions provisionals als funcionaris dels cossos d’ensenyament secundari i al professorat de religió per al curs 2000/2001.

(00.363.023)

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 473/2000,
procediment abreujat, interposat pel senyor
Antonio Jimeno Fernández com a president
del Sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari.

Barcelona, 25 de gener de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(01.024.128)
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