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RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Laia, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Laia, de Barcelona,
en petició de canvi de titularitat, 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
Laia, de Barcelona, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen en 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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 19 de febrer 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)

S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Gimnasio Deportivo San Andrés, SA, amb NIF A08638181, amb efectes a partir del dia 1 del mes següent de la
seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació primària: 11 unitats amb capacitat per a 275 llocs escolars.
(01.029.100)

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Trencapins, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Trencapins, de Barcelona, en
petició de canvi de titularitat, 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 de la llar d’infants Trencapins, de Barcelona, per canvi de titularitat,
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 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.
Barcelona, 23 de febrer de 2001

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08035842.
Denominació: Laia.
Adreça: c. Neopàtria, 74-76.
Altres adreces: c. Neopàtria, 123 i c. Gran
de Sant Andreu, 52.
Titular: Saesco, SA.
NIF: A08271504.

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

Núm. de codi: 08054629.
Denominació: Trencapins.
Adreça: c. Topazi, 22.
Titular: Guarderia Trencapins, SCP.
NIF: G59302109.
S’autoritza el canvi de titularitat que passa a ser Trencapins, SCCL, amb NIF
F62125398, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants vigent fins
al 24 d’octubre de 2002, amb capacitat per
a 15 llocs escolars.
(01.036.132)

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Pau, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Pau, de Barcelona,
en petició d’ampliació de locals i d’obertura
dels ensenyaments de batxillerat, 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 Pau, de Barcelona, per ampliació de
locals i obertura dels ensenyaments de
batxillerat, 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 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.
Barcelona, 23 de febrer de 2001

ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
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P . D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
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ANNEX
Comarca del Barcelonès
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004390.
Denominació: Sant Pau.
Adreça: av. Pearson, 39-45.
Titular: Fundació Privada St. Paul’s.
NIF: G60197241.
S’autoritza l’ampliació de locals al c. Joan
d’Alòs, 19-21, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments de batxillerat amb 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 50 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat de ciències de la
natura i de la salut amb capacitat per a 50
llocs escolars i 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 50 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars, situades a l’av. Pearson, 39-45.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars, situades a l’av.
Pearson, 39-45.
Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, situades
a l’av. Pearson, 39-45.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 50 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 50 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 50 llocs escolars, situades a l’av.
Pearson, 39-45, i al c. Joan d’Alòs, 19-21.
(01.036.125)

EDICTE de 22 de febrer de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Pluto, de Barcelona.
En l’expedient de cessament d’activitats, iniciat d’ofici, de la llar d’infants Pluto, de Barcelona, amb número de codi
08049841, es va intentar notificar, en
dates 3 de novembre de 2000 i 20 de
novembre de 2000, l’inici de l’expedient i
el tràmit de vista i audiència a la seva titular, Sra. M. Mercedes García Farran, al
domicili c. Velázquez, 5, de Barcelona. El
servei de correus va retornar les notificacions esmentades en dates 8 de novembre de 2000 i 24 de novembre 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 la Sra.
M. Mercedes García Farran l’inici d’ofici de

l’expedient de cessament d’activitats de la
llar d’infants Pluto, 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 novembre, 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, de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores, perquè pugui
al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, amb la prevenció que un cop transcorregut el termini esmentat, l’expedient
seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 22 de febrer de 2001
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(01.036.127)

EDICTE de 23 de febrer de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat May, de Barcelona.
En l’expedient de cessament d’activitats,
iniciat d’ofici, del centre docent privat May, de
Barcelona, amb número de codi 08049683,
es va intentar notificar, en dates 3 de novembre de 2000 i 20 de novembre de 2000, l’inici
de l’expedient i el tràmit de vista i audiència
al seu titular, Nana Guarderia May, SCCRL, al
domicili c. Fastenrath, 43, de Barcelona. El
servei de correus va retornar les notificacions
esmentades en dates 8 de novembre de 2000
i 24 de novembre 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 Nana Guarderia May, SCCRL
l’inici d’ofici de l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat May,
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 novembre, 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, de dilluns a divendres , de 9 a 13 hores, perquè pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, amb la
prevenció que, un cop transcorregut el termini esmentat, l’expedient seguirà la seva
tramitació.
Barcelona, 23 de febrer de 2001
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(01.036.129)
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EDICTE de 23 de febrer de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Butterfly, de Barcelona.
En l’expedient de cessament d’activitats,
iniciat d’ofici, de la llar d’infants Butterfly, de
Barcelona, amb número de codi 08049361,
es va intentar notificar, en dates 3 de novembre de 2000 i 20 de novembre de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la seva titular, Sra. Teresa Valls Fàbregas,
al domicili av. Josep Tarradellas, 104, de
Barcelona. El servei de correus va retornar
les notificacions esmentades en dates 8 de
novembre de 2000 i 24 de novembre 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 la Sra.
Teresa Valls Fàbregas l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar
d’infants Butterfly, 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 novembre, 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, de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores, perquè pugui
al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, amb la prevenció que un cop transcorregut el termini esmentat l’expedient
seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 23 de febrer de 2001
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(01.036.137)

EDICTE de 23 de febrer de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants El
Primer Pas, de Barcelona.
En l’expedient de cessament d’activitats,
iniciat d’ofici, de la llar d’infants El Primer
Pas, de Barcelona, amb número de codi
08049506, es va intentar notificar, en dates
3 de novembre de 2000 i 20 de novembre
de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de
vista i audiència a la seva titular, Sra. M.
Teresa Baucells Lladó, al domicili c. Llançà,
7, de Barcelona. El servei de correus va
retornar les notificacions esmentades en
dates 10 de novembre de 2000 i 24 de
novembre 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 la Sra.
M. Teresa Baucells Lladó l’inici d’ofici de
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l’expedient de cessament d’activitats de la
llar d’infants El Primer Pas, 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 novembre, 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
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que, un cop transcorregut el termini esmentat, l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 23 de febrer de 2001
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(01.036.130)

EDICTE de 26 de febrer de 2001, pel qual
es notifica l’inici de l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat
Cano II, de Barcelona.
En l’expedient de cessament d’ofici d’activitats del centre docent privat Cano II, de
Barcelona, amb número de codi 08044806,
es va intentar notificar, en dates 3 de novembre de 2000 i 20 de novembre de 2000,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència al seu titular Promotora de Enseñanza Bermar, SA, al domicili del c. Mas
Duran, 45-47-49, Barcelona. El servei de
correus va retornar les notificacions esmentades en dates 10 de novembre de 2000 i
1 de desembre 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 Promotora de Enseñanza Bermar, SA, l’inici d’ofici
de l’expedient de cessament d’activitats del
centre docent privat Cano II, 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 novembre, l’expedient és a disposició de
l’interessat a les dependències de la Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat), av.
Paral·lel, 71, 1a planta, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, 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 la prevenció que un cop transcorregut
el termini esmentat, l’expedient seguirà la
seva tramitació.
Barcelona, 26 de febrer de 2001
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(01.036.133)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2001, de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Blau, del Prat de Llobregat.

1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Per la Resolució de 13 d’agost de 1993
s’autoritzen l’obertura i el funcionament de
la llar d’infants de titularitat privada Blau, del
Prat de Llobregat (DOGC núm. 1797, de
15.9.1993).

Sant Feliu de Llobregat, 12 de febrer de 2001

Per la Resolució de 17 de juliol de 2000
s’inicia d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Blau, del Prat
de Llobregat, que es notifica mitjançant
l’Edicte de 16 d’octubre de 2000 (DOGC
núm. 3268, de 17.11.2000), 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
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 del centre no ha presentat cap al·legació.
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,
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 El cessament d’ofici de les activitats de
la llar d’infants de titularitat privada Blau, del
Prat 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, es pot 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/
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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: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08051409.
Denominació: Blau.
Adreça: c. Centre, 32.
Titular: Montserrat Ferrer Piñera.
NIF: 37371688T.
El cessament d’activitats té efectes des
de la fi del curs acadèmic 1998-99.
(01.024.123)

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2001, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre docent privat L’Estel, del Prat de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat l’Estel, del Prat de
Llobregat, en petició d’autorització d’obertura, 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,
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 l’obertura del centre docent
privat L’Estel, del Prat de Llobregat, 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
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contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 15 de febrer 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: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08059381.
Denominació: L’Estel.
Adreça: c. Indústries, 83.
Titular: Mirian & Silvia, SL.
NIF: B-62122288.
Autorització d’obertura del centre docent
privat L’Estel, del Prat de Llobregat, amb
efectes a partir del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars.
(01.029.097)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Iris, de Sant Vicenç dels Horts.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Iris, de Sant Vicenç dels
Horts, en petició de canvi de titularitat, 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 Decret 299/1997,
de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

—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 procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Sant Feliu de Llobregat, 19 de febrer 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 del Baix Llobregat
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Localitat: Sant Vicenç dels Horts.
Núm. de codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Adreça: c. Ramon Camps, 3.
Titular: Aspamades.
NIF: G08705162.
S’autoritza el canvi de titularitat, que passa
a ser de Fundació privada Iris, amb NIF
G61224986, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació especial: 5 unitats amb capacitat per a 40 llocs escolars.
(01.029.013)

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 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 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants de titularitat privada Bamby, de Vilanova i la Geltrú, 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 preveuen 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.
Barcelona, 26 de febrer de 2001
P. D.

(Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2001, de
cessament d’activitats de la llar d’infants
privada Bamby, de Vilanova i la Geltrú.
Per Resolució de 8 de març de 1993 es
va autoritzar l’obertura i el funcionament de
la llar d’infants privada Bamby, de Vilanova
i la Geltrú.

Resolc:

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 Bamby, de Vilanova i la Geltrú, que es va haver
de notificar mitjançant Edicte de 25 de juliol
de 2000 (DOGC núm. 3229, de 20.9.2000).

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Iris, de Sant Vicenç dels Horts, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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
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M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
ANNEX
Comarca del Garraf
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Núm. de codi: 08050156.
Denominació: Bamby.
Adreça: c. Llançà, 9.
Titular: M. Carmen Jiménez Mombiela.
NIF: 17139137C.
El cessament d’activitats de la llar d’infants privada Bamby, de Vilanova i la Geltrú,
té efectes des de la fi del curs 1993-94.
(01.036.135)

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2001, de
cessament d’activitats del centre docent
privat El Salvador, de Barcelona.

DECRET 71/2001, de 6 de març, de creació d’un col·legi d’educació infantil i primària a Badalona.

Per la Resolució de 12 d’abril de 2000 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat El Salvador, de Barcelona, que es va haver de notificar mitjançant l’Edicte de 17 de novembre
de 2000 (DOGC núm. 3281, de 7.12.2000).

La previsió de la demanda d’escolarització en els nivells de parvulari i educació
primària aconsella la revisió al municipi de
Badalona de l’oferta de places públiques,
per tal de possibilitar una millor resposta a
les necessitats educatives.

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;

Amb aquesta finalitat, d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,

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, 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 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat El Salvador, de
Barcelona, ubicat al c. Teodor Roviralta, 1,
amb núm. de codi 08004882, amb efectes
a partir de la fi del curs 1997-98.
—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.
Barcelona, 26 de febrer 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)
(01.036.134)

Decreto:
Article únic. Crear un col·legi d’educació
infantil i primària a Badalona, amb número
de codi 08059639, ubicat a la pl. Gaietà
Soler, núm. 1, de Badalona (Barcelonès).

DISPOSICIÓ FINAL
S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i el desenvolupament del
que disposa aquest Decret.
Barcelona, 6 de març de 2001
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

d’organització, procediment i règim jurídic
de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i de l’article 93 del Decret legislatiu 9/1994, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:
Article 1. Convocar concurs públic per
atorgar ajuts a centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament
i privats concertats, d’educació secundària
de Catalunya, que organitzin viatges de
grups d’alumnes per a l’aprenentatge actiu
dels idiomes que com a llengua estrangera
s’imparteixen en el centre educatiu, dins
dels ensenyaments reglats.
Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria del concurs públic, i
que són les que consten a l’annex 1
d’aquesta Ordre.
Article 3. Els ajuts als centres es concretaran en funció de la quantitat assignada per
alumne en concepte de borsa. Hi haurà dues
modalitats de borsa:
a) 180.000 pessetes (1.081,82 euros)
per alumne.
b) 100.000 pessetes (601,01 euros) per
alumne.
La quantitat a atorgar per alumne es determinarà segons la qualitat del projecte presentat i la tipologia del centre.
Els ajuts, per un import total màxim de
90.600.000 de pessetes (544.516,97 euros),
es faran efectius amb càrrec al crèdit
06.02.481.01/9 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2001.

(01.054.062)
Article 4. Els ajuts esmentats no tenen
caràcter recurrent.
ORDRE de 7 de març de 2001, de convocatòria de concurs públic per atorgar ajuts
a centres docents públics dependents del
Departament d’Ensenyament i privats concertats, d’educació secundària de Catalunya, per a l’aprenentatge actiu d’idiomes.
El govern de la Generalitat de Catalunya
vol impulsar decididament la millora de l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres a l’ensenyament de règim general, per la qual cosa ha posat en marxa el
projecte Orator. Aquest projecte incideix tant
en aquells aspectes de caràcter general vinculats amb el desenvolupament ordinari de
les classes com en la potenciació de projectes i activitats complementàries que faciliten l’ús de les llengües estrangeres.
És per això que el Departament d’Ensenyament ha considerat convenient convocar novament un concurs públic per afavorir l’aprenentatge actiu en els països
respectius dels idiomes estrangers que s’imparteixen als centres docents.
De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya;
En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre, 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 al 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.
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Barcelona, 7 de març de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX 1
Bases
—1 L’objecte d’aquests ajuts és la realització d’activitats d’aprenentatge actiu en els
països respectius dels idiomes que com a
llengua estrangera s’imparteixen en els centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament i privats concertats,
d’educació secundària de Catalunya, dins
dels ensenyaments reglats.
—2 Els viatges que es volen realitzar i el
règim de sol·licituds s’ajustaran a les condicions següents:
a) Els viatges es podran realitzar entre el
15 de juny i el 30 de setembre de 2001, i
tindran una durada de dues setmanes.
b) Les sol·licituds es presentaran per a
grups d’alumnes que cursin algun dels ensenyaments següents:
Primer cicle d’educació secundària obligatòria.
Segon cicle d’educació secundària obligatòria.
1r de batxillerat.
Els grups han d’estar constituïts per alumnes del mateix curs, cicle o nivell educatiu,
en nombre no inferior a vint. Diversos centres d’una mateixa comarca o municipi es
podran agrupar per constituir els grups.
L’ajut es determinarà en funció d’una quantitat per alumne en concepte de borsa. En
cap cas el nombre de borses que constituirà l’ajut no podrà ser superior al nombre
d’alumnes que integrin el grup.
Cada grup d’alumnes estarà acompanyat
durant el viatge i l’estada per dos o més professors del centre o centres sol·licitants.
Com a mínim un d’aquests professors ha
d’impartir l’idioma que estan estudiant els
alumnes. Aquest professor serà el coordinador del projecte pedagògic i el responsable dels aspectes educatius generals i d’organització del viatge.
c) L’allotjament es podrà fer en modalitats diferents, a criteri del grup sol·licitant:
Acolliment familiar.
Centre d’ensenyament condicionat per a
sojorn.
Alberg juvenil autoritzat.
Altres.
—3 Els criteris prioritaris per a l’avaluació
de les sol·licituds seran els següents:
a) La qualitat del projecte.
b) La relació i la continuïtat del treball a
l’aula amb el projecte i el programa que es
vol desenvolupar al país d’acollida.
c) La tipologia escolar dels centres sol·licitants.
d) L’acolliment familiar com a modalitat
d’allotjament.
—4 Les sol·licituds, subscrites pel director
de cada centre, s’adreçaran al director general d’Ordenació i Innovació Educativa i es
presentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja
sigui directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 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.
En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en sobre
obert, per tal que la sol·licitud sigui datada i
segellada pel funcionari de correus abans de
ser certificada.
El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
—5 La sol·licitud s’haurà de presentar
d’acord amb el model que figura a l’annex
2 d’aquesta Ordre. A aquesta sol·licitud
s’adjuntarà la documentació següent:
a) Compromís del centre o centres sol·licitants de dur a terme el projecte pedagògic
presentat, refermat en una acta del consell
escolar.
b) Declaració jurada del director del centre
en la qual constarà que abans del viatge es
contractarà una pòlissa d’assegurança que
cobreixi el desplaçament i l’estada dels alumnes i professors acompanyants a l’estranger.
c) Calendari del viatge amb indicació de
les dates de sortida i de tornada, mitjà de
transport que s’utilitzarà i modalitat d’allotjament que es preveu.
d) Nom del professor coordinador i del
professor o professors acompanyants, especialitat o matèria que imparteixen i situació
administrativa en què es troben en el centre.
e) Pressupost de despeses detallat per
conceptes, amb indicació expressa de les derivades de l’allotjament, segons la modalitat
escollida, del transport al país que es visita,
així com d’altres despeses previstes, com ara
visites, excursions i altres. S’hi ha d’indicar
el cost global per alumne i el cost global per
grup. Cal tenir present que en aquest pressupost han d’estar incloses les despeses
corresponents al professorat acompanyant
(viatge, manutenció i allotjament).
f) Informe sobre el tipus de curs o activitats d’aprenentatge que seguiran els alumnes a l’estranger, que hauran de tenir una
continuïtat o estar vinculats amb el projecte
pedagògic presentat al concurs.
g) El projecte pedagògic objecte d’aquest
concurs serà el projecte elaborat pels alumnes, producte de les activitats d’aprenentatge que han ajudat a assolir els objectius pedagògics del nivell corresponent. El projecte
dels alumnes ha de ser elaborat en la llengua
d’aprenentatge. Aquest projecte es pot presentar en diferents formats, com ara llibre,
revista, enregistrament en suport d’àudio, vídeo, CD-ROM, etc. En cas que els alumnes
hagin realitzat una part del treball en format
tridimensional, aquest només es podrà presentar en suport fotogràfic o en vídeo.
—6 Es delega en el director general d’Ordenació i Innovació Educativa la resolució
d’aquesta convocatòria i l’autorització de la
despesa corresponent, a proposta d’una
comissió avaluadora formada per les persones següents:
La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presidenta.
Un inspector d’Ensenyament designat pel
subdirector general de la Inspecció d’Ensenyament.
Dos tècnics del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres designats per la di301

rectora del centre, un dels quals actuarà de
secretari.
La Comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.
A l’hora de valorar els projectes, la comissió avaluadora actuarà d’acord amb els
criteris exposats a l’apartat 3 d’aquest annex.
La comissió elevarà la proposta de resolució al director general d’Ordenació i Innovació Educativa en el termini de quinze dies a
comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, dins els límits de
la dotació pressupostària que estableix
aquesta convocatòria.
La resolució de concessió es notificarà als
interessats amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es
poden interposar, i del termini per interposar-los.
—7 L’atorgament dels ajuts es farà en les
fases següents:
a) Comunicació als centres seleccionats
de la quantia i les condicions dels ajuts
concedits i requeriment al director perquè
en formuli l’acceptació al Departament d’Ensenyament i presenti la documentació pertinent en el termini de quinze dies, la qual
ha d’incloure:
Llista nominal i edat dels alumnes que integren el grup.
Dades del professor coordinador i de
l’acompanyant o acompanyants: nom i cognoms, núm. de DNI, especialitat i situació
administrativa al centre.
Autorització dels pares o tutors per realitzar el viatge en el cas dels alumnes menors d’edat.
Concreció del viatge: dia de sortida i d’arribada, calendari, itinerari i allotjament.
Fotocòpia compulsada de la pòlissa d’assegurança a què fa referència el punt 5.b).
Un cop rebuda l’acceptació del centre i
la documentació exigida, el Departament
d’Ensenyament procedirà a lliurar en concepte de bestreta el 90 % de les quantitats
concedides per a la realització del viatge. El
10% restant es lliurarà un cop presentada
la justificació prevista al punt b) d’aquest
apartat.
En cas que no es presenti la documentació esmentada, en el termini de 15 dies
establert, s’entendrà que s’ha desistit en la
sol·licitud.
b) Una vegada efectuat el viatge, el director del centre es responsabilitzarà de:
Presentar, abans del 17 d’octubre de l’any
2001, a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, un certificat de l’acta
del consell escolar del centre en què s’aprovin els comptes, al qual s’adjuntarà, com a
annex signat, una relació detallada de les
factures, les quals romandran al centre i
constituiran la justificació del viatge.
En tots els casos els centres hauran de
justificar la totalitat de l’import concedit. Cas
que es justifiqui un import inferior a la quantitat concedida, la subvenció es reduirà proporcionalment.

Full de disposicions i actes administratius

Que el grup d’alumnes elabori una memòria amb el treball realitzat durant l’estada al país estranger, que ha de ser la continuïtat del projecte inicial presentat al
concurs. La memòria pot tenir qualsevol
dels formats esmentats a l’apartat 5.g).
Aquesta memòria s’haurà de presentar al
Centre de Recursos de Llengües Estrangeres (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona)
entre l’1 i el 16 de març de 2002. Juntament
amb la memòria, s’haurà de presentar un
certificat del director del centre on es faci
constar la dedicació del professorat que hi
ha participat.
El Departament d’Ensenyament es reserva el dret de difondre i/o publicar els treballs realitzats prenent en consideració la
seva qualitat i originalitat.
Els projectes presentats pels centres que
no hagin estat seleccionats s’hauran de
retirar abans del 30 de setembre de 2001.
A partir d’aquesta data els projectes no
seleccionats que no hagin estat recollits
seran destruïts.
Els projectes i treballs presentats pels
centres que hagin estat seleccionats romandran en dipòsit al Centre de Recursos
de Llengües Estrangeres fins al juny de
2002. A partir d’aquella data hauran de ser
retirats abans del 30 de setembre de 2002,
excepte els treballs que el Centre de Recursos de Llengües Estrangeres seleccioni
per a integrar-los al seu fons documental,
tenint en compte la seva qualitat i singularitat. Els projectes i treballs que no hagin
estat recollits en la data esmentada seran
destruïts.
—8 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part del beneficiari d’alguna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, així com la
presentació de la justificació fora de termini, podran donar lloc a la revocació de l’import atorgat o, si s’escau, al reintegrament
de les quantitats no justificades.
Així mateix, els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
—9 Aquesta activitat tindrà la consideració d’activitat d’innovació educativa. La Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa emetrà el certificat corresponent
als professors participants en el projecte,
un cop s’hagi presentat la memòria corresponent i el Centre de Recursos de Llengües Estrangeres n’hagi emès informe favorable.

ANNEX 2
Model de sol·licitud
Nom del centre.
Codi del centre.
Núm. de NIF.
Telèfon.
Fax.
Adreça.
Municipi.
Idioma.
Nombre d’alumnes.
Nivell.
Cicle o curs.
Professor responsable (nom i DNI).
Professors acompanyants (noms i DNI).

Nom del centre d’acollida.
Adreça.
Població.
País.
Telèfon.
Modalitat d’acollida.
Data de sortida.
Data d’arribada.
Despesa total de l’activitat, segons el pressupost adjunt, on s’hauran d’indicar els
següents conceptes:
a) Despeses de transport.
b) Despeses d’estada.
c) Altres despeses (agrupades per conceptes).
d) Despesa total per alumne.
e) Despesa total per grup (incloses les
despeses del professorat).
(Data, nom i signatura del director del centre).
Sr. Director General d’Ordenació i Innovació Educativa.
(01.064.135)

ORDRE de 8 de març de 2001, de convocatòria de concurs públic per a l’atorgament
de subvencions a entitats que duen a terme
activitats a favor de persones amb disminucions en edat escolar.
Dins el camp del moviment associatiu hi
ha diverses entitats sense ànim de lucre que
tenen per objecte l’atenció i la promoció de
persones amb disminucions per mitjà de tota
mena d’activitats, entre les quals hi ha actuacions que van adreçades no només als
alumnes amb necessitats educatives especials per causes d’ordre psíquic, físic o
sensorial, sinó també als seus pares i familiars i a la societat en general.
Amb aquest darrer objectiu, les entitats
pro persones amb disminucions, i les associacions de pares d’alumnes dels centres
d’educació especial i dels centres experimentals de règim especial que escolaritzen
alumnes amb discapacitats greus, duen a
terme programes i activitats ben diferents
dels adreçats a l’escolarització o rehabilitació dels infants i adolescents amb disminucions, les quals, d’altra banda, ja disposen
de fonts de finançament pròpies.
Es tracta, doncs, d’unes activitats adreçades als pares, familiars i socis en general
d’aquestes entitats i associacions, que tenen com a finalitat la potenciació de la vida
associativa, com poden ser l’organització de
seminaris i congressos, la informació i la
formació dels pares i familiars, la promoció
de campanyes de sensibilització ciutadana
per afavorir la integració escolar dels alumnes amb discapacitats i els intercanvis amb
altres entitats nacionals, estatals o internacionals.
En el cas de les associacions de pares
d’alumnes dels centres d’educació especial i dels centres experimentals de règim
especial que atenen alumnes amb discapacitats greus, també cal preveure actuacions
que tinguin com a objectiu el foment i la
potenciació de la participació activa dels
pares tant en els òrgans de govern dels
centres i en el disseny de les adequacions
curriculars de cada alumne, el seu segui302

ment i avaluació, com en la vida dels centres en general.
De conformitat amb el que estableix el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya;
En ús de les facultats atribuïdes en l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i de l’article 93 del Decret legislatiu 9/1994, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
Ordeno:
Article 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes,
que tinguin per objecte l’atenció a persones amb disminucions en edat escolar, i
també a les associacions de pares d’alumnes de centres d’educació especial, i de
centres experimentals de règim especial que
escolaritzen alumnes amb discapacitats
greus en règim d’integració, públics i privats de Catalunya.
Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria de concurs públic que
es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3. 3.1 Les subvencions, per un
import total màxim de 28.000.000 pessetes (168.283,39 euros), es faran efectives
amb càrrec al crèdit 06.02.480.02/2 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per al 2001.
3.2 Les subvencions esmentades no tenen caràcter recurrent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre, 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.
Barcelona, 8 de març de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Núm. 856

ANNEX
Bases
—1 Són objecte de subvenció les despeses ocasionades per la realització de les
activitats i els programes que les entitats
sense ànim de lucre legalment constituïdes
organitzin durant l’any 2001, adreçats als
alumnes amb disminucions en edat d’escolarització obligatòria o als seus familiars.
S’exclouen d’aquesta convocatòria les
activitats subvencionades pel Departament
d’Ensenyament per via de concert, els ajuts
de transport o menjador, qualsevol activitat
pròpia d’un centre d’educació especial, els
tractaments o les rehabilitacions dels alumnes amb necessitats educatives especials,
les activitats d’oci, lleure i esport adreçades als alumnes dels centres, la formació
ocupacional i les despeses de funcionament
de l’entitat.
Les associacions de pares d’alumnes esmentades a l’article 1 d’aquesta Ordre, constituïdes a l’empara del Decret 202/1987, de
19 de maig (DOGC núm. 854, de 19.6.1987),
pel qual es regulen les associacions de pares d’alumnes, podran sol·licitar també ajuts
per contribuir en les despeses de funcionament de les associacions.
—2 Les sol·licituds s’adreçaran al director general d’Ordenació i Innovació Educativa i es presentaran al Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona), ja sigui directament o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 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.
Les sol·licituds es podran presentar també a les oficines de correus en sobre obert
per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser
certificada.
—3 El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes comptat a partir de
l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
—4 Els beneficiaris hauran d’acreditar,
com a requisit, que l’entitat està legalment
constituïda per mitjà del certificat del Registre corresponent. A més a més, cal aportar còpia dels estatuts on consti com a
objecte de l’entitat l’atenció a persones amb
disminucions, o bé la condició d’associació
de pares d’alumnes d’un centre d’educació
especial, o d’un centre docent experimental de règim especial amb alumnes amb
discapacitats greus en règim d’integració.
—5 La sol·licitud haurà de contenir les dades següents:
Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.
Signatura de la persona que té la representació de l’entitat amb indicació del seu
càrrec.
Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subvenció.
Import que se sol·licita.
En el cas d’associacions de pares d’alumnes que sol·licitin un ajut per despeses de

funcionament i per activitats, cal indicar l’ordre de prioritat.
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:
a) Declaració on es faci constar que no
s’ha percebut cap més subvenció destinada a les activitats per a les quals se sol·licita l’ajut. Cas contrari, cal detallar les altres fonts de finançament de l’activitat.
b) Pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’entitat per al 2001.
c) Descripció de l’activitat o de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció.
Atès que la subvenció es concedirà per
a la realització d’activitats concretes, cal que
per a cadascuna de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut, s’especifiqui el següent:
Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris.
Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb
indicació de la previsió d’ingressos i despeses desglossats per conceptes. No es podran imputar costos propis per a la realització d’activitats.
En el cas de sol·licitar ajut per més d’una
activitat, indicar l’ordre de prioritat. El nombre de les activitats subvencionades estarà
condicionat a les disponibilitats pressupostàries.
d) En el supòsit que se sol·liciti subvenció per a despeses de funcionament, caldrà detallar els costos propis per als quals
se sol·licita l’ajut:
Mà d’obra (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon, etc.).
Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
a la sol·licitud, pel que fa a les activitats o
al funcionament.
—6 Aspectes a valorar per a la concessió
de les subvencions
Les activitats de difusió organitzades per
les entitats (seminaris, congressos, jornades, revistes) adreçades a les persones amb
disminucions, als seus familiars i a la societat en general, que tinguin per objectiu la
informació i la sensibilització sobre la integració escolar dels alumnes amb disminucions.
L’organització d’activitats de formació i
d’informació a les associacions de pares
d’alumnes (xerrades, conferències).
Les activitats que tinguin per objecte fomentar i facilitar la integració escolar dels
alumnes amb necessitats educatives especials.
La infrastructura d’organització i serveis
de l’entitat.
—7 Resolució de la convocatòria
Es delega en el director general d’Ordenació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’autorització de la despesa corresponent, a proposta
de la comissió avaluadora, integrada per:
El subdirector general d’Ordenació Curricular i Programes Educatius, que actuarà
com a president.
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El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes.
La cap de Servei d’Educació Especial i
Programes Educatius.
Un tècnic de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que actuarà de secretària.
La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la convocatòria.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, dins els límits de
dotació pressupostària que estableix aquesta convocatòria.
—8 Notificació de les subvencions
La resolució de la concessió de subvencions serà notificada a les entitats beneficiàries i exhaurirà la via administrativa.
Contra aquesta resolució, les persones interessades podran 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
notificació, 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, també podran 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
notificació, 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.
—9 Justificació de les subvencions
9.1 Les entitats beneficiàries hauran
d’acreditar davant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, abans del 30
de setembre de 2001, que s’ha realitzat l’activitat i que s’han complert els requisits que
determina la resolució de concessió i que
l’import de la subvenció s’ha destinat a l’activitat per a la qual s’ha concedit.
9.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini abans esmentat. Si per motius
excepcionals no es pot fer dins d’aquest
termini se’n podrà sol·licitar una ampliació.
Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit, i presentar-la abans que finalitzi el
termini previst al punt 9.1. En aquesta
sol·licitud s’han d’al·legar els motius que
impedeixen presentar la justificació dins el
termini.
A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa podrà
concedir l’ampliació del termini per presentar la justificació.
9.3 La justificació haurà de contenir:
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Escrit de tramesa, on s’indiqui la documentació que s’adjunta.
Informe del president de l’entitat conforme la subvenció atorgada s’ha destinat a la
realització de les activitats per a les quals s’ha
concedit.
Relació detallada de les despeses i, si és
el cas, dels ingressos de l’activitat, d’acord
amb el pressupost presentat.
Documents justificatius de les despeses
fins a cobrir l’import concedit. Només s’acceptaran com a documents justificatius de
les despeses els originals de les factures
amb els requisits legals que estableix la
normativa vigent, lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció, acreditatives que
s’ha efectuat la despesa, sens perjudici del
retorn posterior dels originals que s’aportin, si així se sol·licita.
Fotocòpia de cadascun dels documents
justificatius indicats al punt anterior.
Cas que es justifiqui un import inferior a
la quantitat atorgada, l’import de la subvenció es reduirà per l’import no justificat correctament.
—10 La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa podrà demanar tots els
documents justificatius que calgui per comprovar l’aplicació de la subvenció.
Excepcionalment, si es produeix qualsevol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, s’haurà de comunicar a l’òrgan concedent, el qual, si s’escau,
l’ haurà d’autoritzar expressament mitjançant la resolució corresponent.
Un cop justificada correctament la subvenció, es procedirà a tramitar la corresponent ordre de pagament.
Les entitats que rebin una subvenció
hauran de fer pública la col·laboració del
Departament d’Ensenyament en la documentació que generin les activitats subvencionades.
—11 La inexactitud de les dades aportades o l’incompliment per part dels beneficiaris d’alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió de la subvenció
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.
Així mateix, els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
(01.065.015)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2001, per la
qual es constitueix la Mesa per a contractes de serveis de la Direcció General de
Centres Docents i se’n determina la seva
composició.
El Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, regula els contractes a realitzar per
les administracions públiques.
D’acord amb el que preveu l’article 81 de
l’esmentat Reial decret legislatiu, i amb l’article 22.2 del Reial decret 390/1996, d’1 de
març, de desenvolupament parcial de la Llei
13/1995, de 18 de maig, que regulen la
composició de la Mesa;

De conformitat amb l’article 12.k) de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
i amb el Decret 320/2000, de 27 de setembre, de reestructuració del Departament
d’Ensenyament;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Article 1. Es constitueix la Mesa per a contractes de serveis de la Direcció General de
Centres Docents del Departament d’Ensenyament, la qual es compondrà dels membres següents:
President:
Titular: el director general de Centres Docents o persona en qui delegui.
Suplent: el subdirector general de Supervisió d’Equipaments Educatius.
Vocals:
La cap del Servei de Gestió d’Inversions
i Contractacions.
Un representant de l’Assessoria Jurídica.
Un representant de la Intervenció Delegada.
Un tècnic en funció del servei a contractar.
Secretari:
Titular: la cap de la Secció d’Equipaments
Educatius i Contractacions.
Suplent: el cap del Negociat de Contractació d’Equipaments.
Article 2. Deixar sense efecte la Resolució
de 14 de març de 1996, per la qual es constituïa la Mesa de contractes de serveis del
Departament d’Ensenyament.
Barcelona, 6 de març de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.045.007)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2001, per la
qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent
privat Pureza de María, de Sant Cugat del
Vallès.
Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999), es va
aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Pureza de
María, de Sant Cugat del Vallès, per concertar 12 unitats d’educació secundària
obligatòria. L’article 6 de l’esmentada Resolució establia que per mantenir la concertació d’aquestes unitats cal assolir un
mínim de 25 alumnes per a l’educació secundària obligatòria.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funcionament, bé perquè el centre no assoleix la
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relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.
Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 8 de novembre de 2000, en aplicació de la normativa esmentada, amb la
finalitat de disminuir el nombre d’unitats concertades al centre Pureza de María, de Sant
Cugat del Vallès, s’ha comprovat que el
nombre d’alumnes resultant del procés de
matriculació no justifica el manteniment del
concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Pureza de María,
de Sant Cugat del Vallès, per disminució d’unitats concertades en el nivell d’educació secundària obligatòria, atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment del concert.
—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunicarà al titular del centre les circumstàncies necessàries per a la formalització de la modificació del concert corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000/2001
i s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones 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 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.
Barcelona, 6 de març de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Núm. 856

ANNEX

Barcelona, 6 de març de 2001

Delegació territorial: Vallès Occidental.

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Codi: 08026038.
Denominació: Pureza de María.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
Unitats disminuïdes:
1 unitat de segon curs de primer cicle.
Concert resultant:
3 unitats de primer curs de primer cicle.
2 unitats de segon curs de primer cicle.
3 unitats de primer curs de segon cicle.
3 unitats de segon curs de segon cicle.
(01.045.009)

ANNEX
Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)
Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EE.
5 unitats concertades ordinàries; 7 tutor
d’aula; 1 grau superior; 1 logopeda; 1 grau
mitjà; 1 tècnic superior; 4 educadors.
(01.045.008)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2001, per la
qual es dóna publicitat a la Resolució de 15
de gener de 2001, del recurs de reposició
interposat per la titularitat del centre d’educació especial Fàsia-Eixample, de Barcelona, contra la Resolució de 2 d’octubre de
2000, per la qual es modifiquen els concerts
educatius de centres docents privats d’educació especial.
D’acord amb la Resolució de 2 d’octubre
de 2000 (DOGC núm. 3244, de 13.10.2000),
per la qual es van modificar els concerts
educatius de centres docents privats d’educació especial, es va denegar al centre
Fàsia-Eixample, de Barcelona, el concert
d’un logopeda i d’un educador.
Contra aquesta Resolució, el centre FàsiaEixample va interposar un recurs de reposició, que s’ha estimat per la Resolució de 15
de gener de 2001. Per tant, l’estimació del
recurs de reposició indicat comporta la
modificació del concert educatiu del centre.
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:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 15
de gener de 2001, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent FàsiaEixample, de Barcelona, contra la resolució
de 2 d’octubre de 2000, que modificava els
concerts educatius de centres docents privats d’educació especial.
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 interesades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de do 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.

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2001, per la
qual es reconeix el centre docent privat
Presentación, de Barcelona, com a autoritzat per impartir els ensenyaments de batxillerat en les modalitats d’humanitats i ciències socials, i ciències de la natura i la salut.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix els nous nivells, etapes, ensenyaments i cicles en què s’estructuren els ensenyaments de règim general.
La disposició addicional 8.2 de l’esmentada norma determina que els centres docents de batxillerat classificats com a homologats queden autoritzats per impartir el
batxillerat en la modalitat d’humanitats i
ciències socials, així com en la de ciències
de la naturalesa i la salut.
La disposició addicional 8.1 de la norma
esmentada determina que els centres que es
trobin en la situació administrativa abans esmentada adquiriran automàticament la condició d’autoritzats per impartir els corresponents nivells actuals fins a la seva extinció.
El que estableixen les disposicions addicionals 8.1 i 8.2 de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, comporta que tot el conjunt
d’espais i instal·lacions afecte al batxillerat
unificat polivalent queda vinculat automàticament al batxillerat amb les modalitats anteriorment detallades.
En desplegament de la Llei orgànica 1/
1990 es va aprovar el Reial decret 1004/
1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general
no universitaris, el qual, reiterant el que
disposa l’esmentada Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, estableix que l’autorització
objecte d’aquesta Resolució tindrà efecte
segons es vagin implantant els nous ensenyaments de conformitat amb el que estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, i també que
les unitats en funcionament d’un centre no
podran excedir el nombre d’unitats que tenia
autoritzades.
Atès que el Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del calendari d’aplicació i
de l’adequació dels concerts educatius vigents
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a la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya, estableix a l’article 5 que en el curs
acadèmic 1998-99 s’iniciava la implantació
amb caràcter general dels ensenyaments de
batxillerat, de manera que s’implantaven el
primer curs aquest any acadèmic i el segon
curs l’any acadèmic 1999-2000.
Atès que d’acord amb l’esmentat Decret
209/1994, de 26 de juliol, el curs acadèmic
1998-99 encara subsistien els ensenyaments de segon curs de batxillerat unificat
polivalent i el curs d’orientació universitària,
ensenyaments que ha deixat d’impartir-se
a l’inici del curs 1999-2000.
A fi de conjuminar la implantació dels nous
ensenyaments de batxillerat amb l’extinció
dels antics, es fa necessari autoritzar els ensenyaments de batxillerat en les modalitats
respecte a les quals la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, i el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, n’estableixen l’automatisme.
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
—1 Reconèixer el centre docent privat
Presentación, de Barcelona, com a autoritzat per impartir els ensenyaments de batxillerat amb les modalitats d’humanitats i ciències socials, i de ciències de la natura i la
salut, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El reconeixement objecte d’aquesta
Resolució tindrà efectes a partir de l’inici del
curs 1998-99.
—3 A la fi del curs 1998-99 han quedat
suprimits els ensenyaments de batxillerat
unificat polivalent i el curs d’orientació universitària, d’acord amb el calendari d’aplicació del nou sistema educatiu a Catalunya.
—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.
Barcelona, 8 de març de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX
Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)
Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011102.
Denominació: Presentación.
Ensenyaments de batxillerat: 4 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials i 4
unitats de la modalitat de ciències de la
natura i la salut.
(01.050.097)

EDICTE de 26 de febrer de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Petit Príncep, de Barcelona.
En l’expedient de cessament d’activitats,
iniciat d’ofici, de la llar d’infants Petit Príncep, de Barcelona, amb número de codi
08055506, es va intentar notificar, en dates
3 de novembre de 2000 i 20 de novembre
de 2000, l’inici de l’expedient i el tràmit de
vista i audiència a la seva titular, Sra. Núria
Jurnet Costa, al domicili del c. Saragossa,
58, de Barcelona. El servei de correus va
retornar les notificacions esmentades en
dates 9 de novembre de 2000 i 24 de novembre 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 la Sra. Núria Jurnet Costa l’inici
d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants Petit Príncep, 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 novembre, 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, de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores, perquè pugui
al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
amb la prevenció que, un cop transcorregut el termini esmentat, l’expedient seguirà
la seva tramitació.

Barcelona, 26 de febrer de 2001
Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
(01.036.136)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 305/01).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament 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: 0305/01.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei tècnic
de sistemes per les xarxes locals del Departament d’Ensenyament i delegacions
territorials.
b) Termini d’execució: des de l’1 de juliol
de 2001 fins al 31 de desembre de 2003,
excepte els mesos d’agost.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 22.500.000 ptes. (IVA inclòs),
equivalent a 135.227,72 euros, desglossat
en les anualitats següents:
Any 2001: 4.500.000 ptes.
Any 2002: 9.000.000 ptes.
Any 2003: 9.000.000 ptes.
condicionat a l’aprovació de la despesa
plurianual.
—5 Garanties
Provisional: 450.000 ptes., equivalent a
2.704,55 euros, únicament requerida a empreses estrangeres, comunitàries i no comunitàries, no classificades.
Definitiva: 4 % de l’import de l’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 3, categoria A.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Registre general del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és 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 o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci o als domicilis de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió 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.
—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament
del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions 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 de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 6 de març de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(01.064.031)
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