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DECRET 108/2001, de 2 de maig, de mo-
dificació del calendari per a la realització de
les proves d’avaluació d’ensenyaments no
escolaritzats per a l’obtenció del títol de
tècnic auxiliar, del règim lliure de formació
professional de segon grau i de les proves
extraordinàries per a l’obtenció de la titula-
ció de graduat en arts aplicades.

Mitjançant el Decret 209/1994, de 26 de
juliol, es va modificar el calendari d’aplica-
ció a Catalunya de la nova ordenació del
sistema educatiu.

Pel que fa a la formació professional de
primer grau, l’article 7.1 del citat Decret es-
tableix que, fins a l’acabament del curs
acadèmic 1999-2000, el Departament d’En-
senyament convocarà proves d’avaluació
d’ensenyaments no escolaritzats per a l’ob-
tenció del títol de tècnic auxiliar. I mitjançant
el Reial decret 173/1998, de 16 de febrer,
es va modificar i completar el Reial decret
986/1991, de 14 de juny, pel qual s’aprova
el calendari d’aplicació de la nova ordena-
ció del sistema educatiu. L’article 16.2
d’aquest Reial decret estableix que fins a la
fi de l’any acadèmic 2001-2002 es convo-
caran proves d’avaluació d’ensenyaments
no escolaritzats per a l’obtenció del títol de
tècnic auxiliar.

Atès que el Reial decret 173/1998, de 16
de febrer, permet convocar les citades pro-
ves fins a la fi de l’any acadèmic 2001-2002,
és convenient ampliar el nombre de convo-
catòries de les proves de tècnic auxiliar a fi
i efecte que els ciutadans interessats dispo-

Fons d’acció social
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sin en cada curs de l’oportunitat d’assolir,
mitjançant proves no escolaritzades, alguna
de les titulacions professionals.

Pel que fa a la formació professional de
segon grau, es dóna una situació anàlo-
ga. L’article 6.3 del Decret 209/1994, de
26 de juliol, va establir que en el curs
acadèmic 2000-2001 s’extingiria el tercer
curs de la formació professional de segon
grau, en règim d’ensenyaments especia-
litzats, i el segon curs de la formació pro-
fessional de segon grau, en règim gene-
ral. I l’article 13 del Reial decret 173/1998,
de 16 de febrer, estableix que l’any aca-
dèmic 2002-2003 es deixaran d’impartir,
en tot cas, el tercer curs de la formació
professional de segon grau, en règim d’en-
senyaments especialitzats, i el segon curs
de la formació professional de segon grau,
en règim general.

Atès que el Reial decret 173/1998, de 16
de febrer, permet impartir la formació pro-
fessional de segon grau fins a la fi de l’any
acadèmic 2001-2002, és convenient ampliar
la possibilitat de presentar-se a les proves
lliures de formació professional de segon
grau als efectes que els ciutadans interes-
sats disposin de l’oportunitat d’assolir algu-
na de les titulacions professionals en el ci-
tat règim lliure.

També pel que fa als ensenyaments d’arts
aplicades, es dóna una situació similar. L’ar-
ticle 13 de l’esmentat Decret 209/1994, de
26 de juliol, preveu l’extinció progressiva
dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis
artístics, curs a curs, fins a l’acabament del
curs 2001-2002. I l’article 14 va establir que
fins a l’acabament del curs acadèmic 1999-
2000 es convocarien proves extraordinàri-
es per a l’obtenció de la titulació de gradu-
at en arts aplicades.

Atès que el Reial decret 173/1998, de 16
de febrer, preveu que en els dos cursos aca-
dèmics següents a l’extinció dels ensenya-
ments d’arts aplicades i oficis artístics es
convocaran proves extraordinàries per a
l’obtenció de la titulació de graduat en arts
aplicades, és convenient ampliar la possibi-
litat de presentar-se a aquestes proves fins
a la fi del curs 2003-2004.

En conseqüència, amb l’ informe del
Consell Escolar de Catalunya, d’acord
amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, i amb la deliberació prè-
via del Govern,

Decreto:

Article 1. Fins a l’acabament del curs aca-
dèmic 2001-2002 el Departament d’Ense-
nyament convocarà proves d’avaluació
d’ensenyaments no escolaritzats per a l’ob-
tenció del títol de tècnic auxiliar.

Article 2. Fins a l’acabament del curs aca-
dèmic 2001-2002 el Departament d’Ense-
nyament convocarà proves lliures de forma-
ció professional de segon grau, tant en el
règim d’ensenyaments especialitzats com
en el règim general.

Article 3. Fins a l’acabament del curs aca-
dèmic 2003-2004 el Departament d’Ense-
nyament convocarà proves extraordinàries
per a l’obtenció de la titulació de graduat
en arts aplicades, en les condicions que es
determinin, per a aquells alumnes afectats
per l’extinció dels corresponents ensenya-
ments.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En tant que no es convoquin proves per
a l’obtenció del títol de tècnic superior pre-
vistes en l’article 8.2 del Decret 209/1994,
de 26 de juliol, fins l’acabament del curs
2002-2003 es podran convocar les pro-
ves ll iures de formació professional de
segon grau esmentades a l’article 2 d’a-
quest Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen els articles 7.1 i 14 del De-
cret 209/1994, de 26 de juliol, de modifica-
ció del calendari d’aplicació i de l’adequa-
ció dels concerts educatius a la nova
ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la consellera d’Ensenya-
ment per dictar les disposicions necessà-
ries per al desenvolupament d’aquest De-
cret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’en-
demà que sigui publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de maig de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.109.040)

EDICTE de 12 d’abril de 2001, pel qual es
notifica l’obertura del tràmit de vista de l’ex-
pedient disciplinari que li ha estat incoat al
funcionari docent Sr. Joaquim Fandos Ra-
mírez.

Atès que, en la tramitació de l’expedient
disciplinari incoat per Resolució de 23 de
maig de 2000 del secretari general del De-
partament d’Ensenyament al funcionari
docent Sr. Joaquim Fandos Ramírez no ha
estat possible practicar la notificació de
l’obertura del tràmit de vista de l’expedient
formulada amb data 5 de febrer de 2001 en
el domicili indicat pel Sr. Fandos, es notifica
a la persona interessada que, en aplicació
del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’expe-
dient és a la seva disposició a les oficines

de la Inspecció de Serveis del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya, Via Augusta, 202-206, planta 5B,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina.

Així mateix, es notifica que disposa d’un
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC, per poder al·legar el que
estimi convenient en la seva defensa,
aportar  els documents que consideri d’in-
terès o demanar una còpia de l’expedient,
en el seu cas.

Barcelona, 12 d’abril de 2001

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(01.073.106)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2001, de ci-
tació a termini d’interessats en el recurs con-
tenciós administratiu núm. 142/2001, pro-
cediment abreujat,  interposat per les
senyores Àngels Salcedo Carrasco, Maite
Sola Melgosa i Pilar Llagostera Prades.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 142/2001, procediment abreu-
jat, interposat per les senyores Àngels Sal-
cedo Carrasco, Maite Sola Melgosa i Pilar
Llagostera Prades;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-
se davant el Jutjat esmentat, 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 con-
tenciós administratiu 142/2001, procedi-
ment abreujat, interposat contra la deses-
timació presumpta dels recursos d’alçada
interposats contra la Resolució de la Direc-
ció General de Recursos Humans de 8 de
setembre de 2000, per la qual s’adjudiquen
amb caràcter definitiu les destinacions pro-
visionals per al curs 2000-2001 al profes-
sorat interí dels cossos d’ensenyaments
secundaris.

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

Barcelona, 30 d’abril de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.093.118)
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RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2001, de ci-
tació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 100/2001,
procediment abreujat, interposat pel senyor
Josep Ramon Martínez Campoamor.

En compliment del que ha ordenat el Jut-
jat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 100/2001, procediment abreu-
jat, interposat pel senyor Josep Ramon Mar-
tínez Campoamor;

 D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, 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,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, 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 adminis-
tratiu 100/2001, procediment abreujat, inter-
posat contra la Resolució de la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans de 8 de setembre
de 2000, per la qual s’adjudiquen amb caràc-
ter definitiu les destinacions provisionals per
al curs 2000-2001 al professorat interí dels
cossos d’ensenyaments secundaris.

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

Barcelona, 30 d’abril de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.093.122)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 22/01).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contracta-
cions, Secció d’Equipaments Educatius i
Contractacions.

c) Número d’expedient: 22/01.

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

ment de material divers amb destinació a
l’Escola Superior de Música de Catalunya,
segons l’annex del plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

b) Termini d’execució: tots els materials
hauran d’estar lliurats abans del 15 de se-
tembre de 2001.

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

a) Tramitació: urgent, segons els articles 71
i 180.2 del Text refós de la Llei de contractes

de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 121.189.717 ptes., IVA in-

clòs (728.364,87 euros).

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació dels materials pels quals es licita.
D’acord amb l’article 35.2 del Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, queden dispensades
de constituir garantia provisional les empre-
ses que licitin per materials el total de pres-
supost tipus de licitació dels quals sigui in-
ferior a 35.660.846 ptes., IVA exclòs.

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

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

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

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

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

3759, 3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 8 de juny de 2001.
g) Internet:

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

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 de juny de

2001. Es fa constar que si l’últim dia del ter-
mini és festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

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

Domicili i localitat: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

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

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

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

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

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

c) Data: 25 de juny de 2001.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

—10 Presentació de mostres: no serà ne-
cessària la presentació de mostres. Alter-
nativament cal presentar catàleg àmpliament
documentat, amb especificació concreta del
model que s’ofereix i perfectament identifi-
cable.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al DOCE:
25 d’abril de 2001.

Barcelona, 25 d’abril de 2001

Ramon Ferré i Roure
Secretari general

(01.116.069)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2001, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura de la llar d’infants Tic-Tac, de Sa-
badell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de la
llar d’infants Tic-Tac, de Sabadell, en petició
de canvi de titularitat, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura de la llar d’infants Tic-Tac, de
Sabadell, per canvi de titularitat, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Sabadell, 11 d’abril de 2001

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental
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ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08049051
Denominació: Tic-Tac.
Adreça: c. Zurbano, 21-23.
Titular: Guarderia Tic-Tac, SCP.
NIF: G58153115.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Escola del Sol, SA, amb NIF
A58603341, amb efectes a partir del primer
dia del mes següent al de la data de publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC.
Composició del centre

Autorització d’obertura com a llar d’infants,
vigent fins al 24 d’octubre de 2002, amb una
capacitat màxima de 36 llocs escolars.

(01.068.017)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Ralet, de Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat El Ralet, de
Vic, en petició d’ampliació d’unitats d’edu-
cació infantil, llar d’infants, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
El Ralet, de Vic, per ampliació d’unitats d’e-
ducació infantil, llar d’infants, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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 ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999 de 13 de gener.

Barcelona, 23 d’abril de 2001

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

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

ANNEX

Comarca d’Osona

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Núm. de codi: 08055580.
Denominació: El Ralet.
Adreça: c. Comtat d’Osona, 9.
Titular: Associació d’educadores per la pro-
moció d’escoles bressol El Ralet.
NIF: G60075868.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats d’edu-
cació infantil, llar d’infants, amb capacitat
per a 33 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs 2000-
2001
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 5 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 74 llocs escolars.

(01.078.055)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2001, de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Montserrat de Casanovas, de Barcelona.

Per la Resolució de 6 d’octubre de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Mont-
serrat de Casanovas, de Barcelona, que es
va haver de notificar mitjançant l’Edicte de
15 de gener de 2001 (DOGC núm. 3317,
de 31.1.2001).

Un cop exhaurit el termini que preveu
l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, sense que s’hagin presen-
tat les al·legacions corresponents;

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

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Montserrat de Casa-
novas, de Barcelona, ubicat al c. Montserrat
de Casanovas, núm. 201, amb núm. de codi

08041635, amb efectes a partir de la fi del
curs 1993-94.

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

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

Així mateix, poden interposar potesta-
tivament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procedi-
ment 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, 23 d’abril 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)

(01.078.060)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat San-
tiago Ramón y Cajal, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Santiago Ramón y Cajal, de
Barcelona, en petició de canvi de denomina-
ció, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat San-
tiago Ramón y Cajal de Barcelona, per canvi
de denominació, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

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

Barcelona, 25 d’abril de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08035672.
Denominació: Santiago Ramón y Cajal.
Adreça: c. Rosselló, 303, àtic 2a.
Titular: Esc. d’FP Santiago Ramón y Ca-
jal, SCC.
NIF: 08638470F.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Ramon i Cajal.

(01.082.043)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2001, per la
qual es disposa el començament de les
activitats d’un col·legi d’educació infantil i
primària de Badalona.

Mitjançant el Decret 71/2001, de 6 de
març (DOGC núm. 3349, de 16.3.2001), es
crea un col·legi d’educació infantil i primà-
ria a Badalona.

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

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

Resolc:

Article 1. Reconèixer al col·legi d’educa-
ció infantil i primària que es detalla a l’an-
nex d’aquesta Resolució l’inici de la seva
activitat administrativa i acadèmica en els
termes que s’hi especifiquen.

L’activitat administrativa tindrà efectes des
de l’1 de juliol de 2000, i l’activitat acadèmi-
ca des de l’inici del curs escolar 2000-2001.

Article 2. Autoritzar la Direcció General de
Centres Docents i la Direcció General de
Recursos Humans perquè adoptin les me-
sures complementàries que exigeixi el fun-
cionament d’aquest col·legi d’educació in-
fantil i primària.

Barcelona, 25 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Badalona.
Unitat de població: Badalona.
Codi de centre: 08059639.
Adreça: pl. de Gaietà Soler, 1.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle del nivell d’educació infantil; educació
primària.
Denominació específica: Progrés.

(01.082.070)

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2001, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a un col·legi d’educació infantil i
primària de Vilafant.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària per atribuir una
nova denominació específica al centre, es
va instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Les Forques, amb número de codi
17006836, ubicat al c. Les Cues, s/n (urb.
Camp dels Enginyers), de Vilafant (Alt
Empordà), la nova denominació específica
Les Mèlies.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu 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 d’abril de 2001

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.085.043)

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2001, per la
qual es constitueix la Mesa per a contrac-
tes d’obres i consultoria i assistència de la
Direcció General de Centres Docents i se’n
determina la 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 públi-
ques, regula els contractes a realitzar per
les administracions públiques.

D’acord amb el que preveuen l’article 81
de l’esmentat Reial decret legislatiu, i l’arti-
cle 22 del Reial decret 390/1996, d’1 de
març, de desenvolupament parcial de la Llei
13/1995, de 18 de maig, que regula la com-
posició de la Mesa;

De conformitat amb l’article 12.k) de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
i amb el Decret 320/2000, de 27 de setem-
bre, de reestructuració del Departament
d’Ensenyament;

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

Resolc:

Article 1. Es constitueix la Mesa per a
contractes d’obres i consultoria i assistèn-
cia de la Direcció General de Centres Do-
cents del Departament d’Ensenyament, la
qual es compondrà dels membres se-
güents:

President:
Titular: el director general de Centres Do-

cents o persona en qui delegui.
Suplent: el subdirector general de Super-

visió de Construccions Escolars i Equipa-
ments Educatius.

Vocals:
El cap del Servei de Gestió d’Inversions

i Contractacions.
El cap del Servei de Supervisió de Cons-

truccions.
Un representant de l’Assessoria Jurídica.
Un representant de la Intervenció Dele-

gada.
Secretari:
Titular: el responsable de Contractació

d’Obres i Assessorament Jurídic.
Suplent: el responsable de Contractació

d’Obres i Convenis.

Article 2. Es deixa sense efecte la Resolu-
ció de 6 de setembre de 1996, per la qual
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es constituïa la Mesa per a contractes d’o-
bres i consultoria i assistència de la Direc-
ció General de Centres Docents del Depar-
tament d’Ensenyament.

Barcelona, 26 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.097.020)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2001, de ci-
tació a termini d’interessats en el recurs con-
tenciós administratiu núm. 192/2001, inter-
posat pel sindicat USTEC-STES.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 192/2001, interposat pel sindi-
cat USTEC-STES;

 D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant la Sala esmentada, 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 adminis-
tratiu 192/2001, interposat contra els articles
4.2 i 13 i contra la disposició addicional sego-
na del Decret 56/2001, de 20 de febrer, del
Departament d’Ensenyament pel qual s’esta-
bleix el règim d’admissió d’alumnes en els
centres docents sostinguts amb fons públics.

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

Barcelona, 27 d’abril de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.100.024)

EDICTE de 6 d’abril de 2001, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Escola de Dansa Espiral, de Girona.

En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici del centre docent privat Escola de
Dansa Espiral, de Girona, es va intentar
notificar en data 5 de juny de 2000 l’inici de
l’expedient i el tràmit de vista i audiència a
la seva titular Sra. Eugènia Ramada Torner,
al domicili del c. Sant Joan Baptista de La
Salle, 28, 4t 1a, de Girona. La notificació es-
mentada va ser retornada pel servei de cor-
reus en data 7 de juny de 2000.

Posteriorment, es va intentar de nou la
notificació al domicili particular de la titular
de l’esmentat centre docent privat. El ser-
vei de correus també va retornar aquesta
notificació en data 4 de juliol de 2000.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la Sra.
Eugènia Ramada Torner l’inici d’ofici de l’ex-
pedient de cessament d’activitats del cen-
tre docent privat Escola de Dansa Espiral,
de Girona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre abans esmentada, l’expedient és a
disposició de la persona interessada a les
dependències de la Delegació Territorial
d’Ensenyament de Girona, c. Ultònia, 13, en-
tresol, de dilluns a divendres, en horari d’ofi-
cina, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de 15 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Girona, 6 d’abril de 2001

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

(01.093.022)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2001, per la
qual es fa pública la llista provisional d’ad-
mesos i exclosos en la convocatòria per a
la concessió dels ajuts del Fons d’acció
social per al personal funcionari docent no
universitari dependent de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, corresponents
a l’any 2000.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, atesa la proposta de la Co-
missió d’acció social del personal docent no

universitari (CASD) i de conformitat amb el
que disposa la base general 11 de la Reso-
lució de 23 de gener de 2001 (DOGC núm.
3322, de 7.2.2001) de convocatòria per a
la concessió dels ajuts del Fons d’acció
social per al personal funcionari docent no
universitari dependent de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, corresponents
a l’any 2000,

Resolc:

—1 Fer pública la llista provisional de sol·li-
citants, amb indicació de les modalitats per
a les quals participen i han estat admesos
i dels motius pels quals han estat provisio-
nalment exclosos, amb el detall de les cau-
ses d’exclusió.

—2 Declarar exclosos provisionalment els
sol·licitants per a aquelles modalitats de les
quals no compleixin els requisits de la con-
vocatòria, d’acord amb els motius d’exclu-
sió que s’hi detallen. Els participants exclo-
sos provisionalment hauran d’esmenar el
defecte que ha motivat la seva exclusió. En
el cas que els interessats no esmenin els
defectes que han motivat l’exclusió seran
exclosos definitivament per a aquelles mo-
dalitats, mantenint, si escau, la seva parti-
cipació en les modalitats per a les quals
hagin estat admesos.

Els participants cònjuges exclosos per
duplicitat de sol·licitud sobre el mateix fet
causant podran esmenar el defecte pre-
sentant declaració jurada de la renúncia
de la sol·licitud corresponent d’un dels
cònjuges.

—3 Establir un període de 20 dies natu-
rals, des de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució al «Full de Disposicions
i Actes Administratius del Departament
d’Ensenyament», per a l’esmena dels de-
fectes formals produïts per la manca d’apor-
tació dels documents requerits, com també
per poder portar a terme les reclamacions
adients.

—4 Aquesta resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran als taulers d’anuncis de
la seu dels Departament d’Ensenyament i del
Departament de Benestar Social i en cadas-
cuna de les respectives delegacions territo-
rials i oficines territorials i gestores; aquesta
informació també es podrà consultar a l’adre-
ça electrònica del Departament d’Ensenya-
ment: http://www.gencat.es/ense/

Barcelona, 8 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament


