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RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Balmes, de Sant Boi de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Balmes, de Sant Boi
de Llobregat, en petició de trasllat de les
instal·lacions del centre, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Balmes, de Sant Boi de Llobregat, per tras-
llat de les instal·lacions del centre, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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.

Sant Feliu de Llobregat, 14 de maig 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 Boi de Llobregat.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Núm. de codi: 08037735.
Denominació: Balmes.
Adreça: c. Lluís Castells, 40.
Titular: Sociedad Cooperativa de Enseñan-
za Balmes.
NIF: F-08759037.

S’autoritza el trasllat de les instal·lacions
del centre a l’avinguda General Prim, 126,
de Sant Boi de Llobregat, amb efectes a partir
del curs escolar 2000-2001. Per tant, queda
suprimida l’adreça c. Lluís Castells, 40.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació especial: 8 unitats per a 48 llocs
escolars.

(01.099.130)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2001, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Josep, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat Sant Josep, de
Tortosa, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Josep, de Tortosa,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix 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’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administra-
tiva.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Tarragona, 22 de maig de 2001

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Baix Ebre

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Núm. de codi: 43004323.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Callao, 6.
Titular: Bisbat de Tortosa.
NIF: Q4300002E.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Josep, amb efec-
tes a partir del dia 31 de desembre de 2000.

(00.349.038)
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RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2001, per
la qual es modifiquen els concerts educa-
tius dels centres docents privats Sagrada
Família i Sant Josep, de Tortosa.

Per la Resolució de 3 de novembre de
2000 (DOGC núm. 3270, de 21.11.2000),
es va autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sagrada Família, de Tortosa, per ampliació
d’unitats.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada pel centre docent privat Sagrada Fa-
mília, de Tortosa, d’ampliació del concert
educatiu en els nivells d’educació primària
i educació secundària obligatòria, es va
instruir l’expedient corresponent.

Per Resolució de 22 de maig de 2001,
es va autoritzar el cessament d’activitats
del centre docent privat Sant Josep, de
Tortosa.

D’acord amb l’article 31 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, a proposta de la Direcció General de
Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu que té
subscrit el titular del centre docent privat
Sagrada Família, de Tortosa, per ampliació
d’unitats, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució i amb efec-
tes a partir de l’1 de gener de 2001.

—2 Extingir el concert educatiu del centre
docent privat Sant Josep, de Tortosa, amb
número de codi 43004323, en els nivells
d’educació primària i educació secundària
obligatòria.

—3 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament efectuarà
els tràmits necessaris per incloure les mo-
dificacions oportunes en els documents
administratius corresponents.

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

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

Així mateix, poden interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Barcelona, 23 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Tarragona.

Codi: 43004402.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

12 priv.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
2C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C2: 4 priv.

Unitats sol·licitades denegades:
1 unitat, perquè la matrícula que actual-

ment té el centre no justifica el nombre d’uni-
tats sol·licitades.

(01.142.077)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 321/2001,
interposat per l’Associació de Professors pel
Bilingüisme.

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. 321/2001, interposat per l’As-
sociació de Professors pel Bilingüisme;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, en relació amb l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú,

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 pu-
blicació d’aquesta  Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 321/2001, interposat con-
tra la Resolució de 27 de febrer de 2001,
per la qual s’aproven les normes de preins-
cripció i matriculació dels alumnes de cen-
tres docents sostinguts amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general i d’arts plàstiques i disseny per al
curs 2001-02.

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

Barcelona, 31 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.141.007)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 276/2001,
interposat per l’Associació per la Tolerància.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5,
en el recurs contenciós administratiu núm.
276/2001, interposat per l’Associació per la
Tolerància.

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 Tribunal esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 276/2001, interposat con-
tra el Decret 56/2001, de 20 de febrer, del
Departament d’Ensenyament, pel qual s’es-
tableix 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, 31 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.141.008)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2001, de de-
legació de competències de la consellera
d’Ensenyament en diversos òrgans del
Departament.

Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificat per la Llei 4/
1999, de 13 de gener,

Resolc:

Article 1. Delegar en el secretari general
del Departament d’Ensenyament l’exercici
de les competències següents:

1.1 La disposició del compliment de les
sentències dictades en els recursos conten-
ciosos administratius o en els altres proce-
diments judicials que afectin el Departament.

1.2 L’acord de compareixença en els re-
cursos contenciosos administratius que s’in-
terposin contra actes administratius dictats
pels òrgans del Departament.
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1.3 L’acord de compareixença en els
procediments judicials que s’iniciïn contra
el Departament d’Ensenyament i/o contra
els/les funcionaris/àries adscrits/es, quan
l’acció derivi de l’exercici de les seves fun-
cions.

1.4 L’autorització per a la interposició
d’accions per via judicial, per aplanar-se a
les demandes i per desistir dels procedi-
ments judicials en curs en els termes que
preveu l’article 89.1 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, així com l’autorització per
a la interposició dels recursos corresponents
contra les sentències dictades en els pro-
cediments judicials.

1.5 La declaració de compatibilitat del
personal docent a què fa referència l’article
22.1.b) de la Llei 21/1987, de 26 de novem-
bre, d’incompatibilitats del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

1.6 L’exercici de les facultats que en ma-
tèria de contractes la legislació vigent atri-
bueix al titular del Departament d’Ensenya-
ment quan el seu pressupost no excedeixi
dels 50.000.000 de pessetes (300.506,05
euros).

Les facultats que es deleguen porten
implícita la d’aprovació del projecte i de la
despesa corresponent, l’aprovació dels
plecs de clàusules administratives i de l’ex-
pedient de contrac-tació.

1.7 La signatura dels convenis que no
afectin directament les relacions amb òrgans
constitucionals o estatutaris l’import dels
quals no comporti una despesa per al De-
partament d’Ensenyament superior als
50.000.000 de pessetes (300.506,05 euros),
sens perjudici de les facultats delegades en
els/les directors/ores generals a l’article 2
d’aquesta Resolució.

1.8 L’autorització de les despeses que
comportin el funcionament dels centres
docents i dels seus serveis escolars, els
concerts educatius i els convenis subscrits
amb corporacions locals per al funciona-
ment de centres, així com la signatura dels
documents comptables corresponents.

1.9 L’autorització de despeses des de
5.000.000 de pessetes (30.050,61 euros)
fins a 50.000.000 de pessetes (300.506,05
euros).

1.10 La signatura de la resta de docu-
ments comptables del Departament d’im-
ports superiors a 2.000.000 de pessetes
(12.020,24 euros) i fins a 50.000.000 de
pessetes (300.506,05 euros).

1.11 La concessió de subvencions inno-
minades o genèriques per un import no su-
perior a 5.000.000 de pessetes (30.050,61
euros) quan s’acrediti la impossibilitat de
promoure la concurrència pública per les
característiques del beneficiari o de l’activi-
tat subvencionada.

1.12 La publicació de l’anunci de les
subvencions innominades o genèriques
concedides directament pel Departament
d’Ensenyament.

Article 2. Delegar en els/les diferents di-
rectors/ores generals la signatura dels
convenis sobre les matèries que siguin de
la seva competència, excepte quan això
comporti una despesa per al Departament
d’Ensenyament superior als 5.000.000 de

pessetes (30.050,61 euros) o afectin direc-
tament les relacions amb òrgans constitu-
cionals o estatutaris.

Article 3. Delegar en el director general de
Centres Docents l’exercici de les competèn-
cies següents:

3.1 La incoació dels expedients admi-
nistratius per incompliment dels concerts
educatius.

3.2 L’atribució de denominació especí-
fica i la modificació de la composició dels
centres docents públics.

3.3 La implantació i la supressió d’en-
senyaments en centres docents públics.

3.4 L’execució de les resolucions admi-
nistratives dictades per altres administraci-
ons públiques en relació amb els concerts
educatius i subvencions a centres docents
privats.

Article 4. Delegar en el director general
d’Ordenació Educativa i Innovació Educati-
va l’homologació de llibres de text i mate-
rials curriculars editats per a l’alumnat dels
centres docents públics i privats d’ensenya-
ment no universitari de Catalunya.

Article 5. Delegar en la subdirectora ge-
neral de Gestió Econòmica i Règim Interior
l’aprovació dels comptes justificatius dels
fons per justificar del Departament i la sig-
natura dels documents comptables del De-
partament fins a 2.000.000 de pessetes
(12.020,24 euros).

Article 6. Delegar en els/les delegats/ades
territorials del Departament d’Ensenyament
l’exercici de les competències següents:

6.1 La contractació de caràcter tempo-
ral i en règim de dret administratiu dels/de
les professors/ores especialistes, en els
termes que estableix la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu.

6.2 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de la auto-
rització dels centres docents privats.

6.3 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de la auto-
rització de les escoles de titularitat privada
de música i dansa.

6.4 L’exercici de la competència per a
la contractació del servei d’assistència per
part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius i a alumnes hiperactius, en centres
docents ordinaris dependents del Departa-
ment d’Ensenyament, quan el seu pressu-
post no excedeixi els 5.000.000 de pesse-
tes (30.050,61 euros), a càrrec dels fons per
justificar de les delegacions territorials.

Les facultats que es deleguen porten im-
plícites l’aprovació de la despesa correspo-
nent, dels plecs de clàusules administrati-
ves i dels expedients de contractació.

La delegació d’aquesta competència es
fa sense perjudici de les competències que
té delegades el secretari general en matèria
de contractació, de conformitat amb l’apar-
tat 1.6 d’aquesta Resolució.

6.5 La tramitació i resolució dels expe-
dients relatius a danys produïts a tercers que
no superin les 100.000 pessetes (601,01
euros).

Article 7. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules per
delegació, abreujades p. d., seguides del
rang i de la data d’aquesta disposició i la
del DOGC on es publiqui.

Article 8. Les delegacions de competèn-
cies que estableix aquesta Resolució podran
ser revocades en qualsevol moment.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Queda derogada la Resolució de 6 de
maig de 1999, de delegació de competèn-
cies del conseller d’Ensenyament en diver-
sos òrgans del Departament, i les resoluci-
ons de 20 de juny i de 12 de setembre de
2000, ambdues de delegació de competèn-
cies de la consellera d’Ensenyament en els
delegats territorials del Departament d’En-
senyament.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.151.054)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2001, de de-
legació de competències del secretari ge-
neral en diversos òrgans del Departament
d’Ensenyament.

Atès el que disposen els articles 13, 38 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 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;

Amb l’autorització de la consellera d’En-
senyament atorgada per una Resolució de
30 de maig de 2001,

Resolc:

Article 1. Delegar en la directora general
de Recursos Humans, en relació amb el
personal del Departament d’Ensenyament,
l’exercici de les competències següents,
amb excepció de les competències que a
l’article 6 d’aquesta Resolució es deleguen
en els/les delegats/ades territorials:

1.1 El reconeixement a efectes de tri-
ennis i antiguitat dels serveis prestats.

1.2 La concessió de permisos, llicènci-
es i vacances.

1.3 La facultat de concedir llicències per
a la realització d’estudis, l’autorització d’as-
sistència a activitats de formació organitza-
des per la Direcció General de Recursos
Humans, a reunions de treball, congressos,
seminaris i altres activitats similars, així com
de la corresponent absència del lloc de tre-
ball i, si s’escau, de la despesa que com-
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porti la inscripció, tot això quant al personal
del Departament d’Ensenyament. Se n’ex-
ceptua qualsevol autorització que comporti
desplaçaments fora de Catalunya.

1.4 L’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activi-
tats que realitzi la Direcció General de Re-
cursos Humans. Se n’exceptua qualsevol
autorització que comporti desplaçaments
fora de Catalunya.

1.5 L’adscripció de manera temporal, en
comissió de serveis, a tasques pròpies del
seu cos en places diferents de la destinació
que s’ocupa, dels/de les funcionaris/àries
docents afectats/ades per una minva notò-
ria de facultats físiques, psíquiques o sen-
sorials, sempre que la disminució de les
seves capacitats no sigui susceptible de la
declaració d’incapacitat permanent.

1.6 L’atorgament de les comissions de
serveis del personal dependent del Depar-
tament d’Ensenyament.

1.7 La redistribució dins la mateixa lo-
calitat o en una localitat diferent del perso-
nal adscrit al Departament amb la conse-
güent adscripció provisional o definitiva a un
lloc de treball, o l’atribució de funcions
corresponents al cos dels/de les funciona-
ris/àries que siguin remoguts/udes o hagin
estat destituïts/ïdes d’un lloc de treball i les
permutes entre funcionaris/àries del mateix
cos, d’acord amb la normativa vigent.

1.8 La realització de les diligències cor-
responents a les preses de possessió i
cessament del personal no docent.

1.9 El reconeixement i, si escau, l’emis-
sió dels corresponents certificats de serveis
previs i grau personal del personal adscrit
al Departament d’Ensenyament als efectes
que prevegi la normativa vigent.

1.10 L’emissió de l’informe proposta
previ a l’atorgament de l’autorització de
compatibilitat al personal adscrit al Depar-
tament d’Ensenyament.

1.11 L’emissió dels informes previs, pro-
postes i autoritzacions que corresponguin
al Departament d’Ensenyament en matèria
d’excedència i la resta de situacions admi-
nistratives.

1.12 La contractació del personal labo-
ral i la gestió i resolució dels assumptes que
afecten aquest personal, inclosa la resolu-
ció de les reclamacions administratives prè-
vies a la via jurisdiccional social.

1.13 La concessió de bestretes al per-
sonal.

1.14 L’expedició de certificats d’assis-
tència a cursos de formació que realitza el
personal no docent organitzats pel Depar-
tament d’Ensenyament.

1.15 L’autorització de la proposta de
prestació de serveis extraordinaris.

1.16 L’expedició de certificats de les re-
tencions a compte de l’impost de la renda
de les persones físiques practicades sobre
els rendiments del treball del personal del
Departament.

1.17 L’expedició de certificacions de
serveis prestats.

1.18 La integració de funcionaris/àries
procedents d’administracions públiques
dins els cossos i les escales de funcionaris/
àries de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

1.19 El nomenament i cessament del
personal interí d’administració i serveis.

Article 2. Delegar en el director general de
Centres Docents l’autorització de les ordres
de servei i les corresponents indemnitzaci-
ons per raó de serveis que es derivin de les
activitats que realitzi la Direcció General de
Centres Docents. Se n’exceptua qualsevol
autorització que comporti desplaçaments
fora de Catalunya.

Article 3. Delegar en la directora general
de Formació Professional l’autorització de
les ordres de servei i les corresponents in-
demnitzacions per raó de serveis que es
derivin de les activitats que realitzi la Di-
recció General de Formació Professional.
Se n’exceptua qualsevol autorització que
comporti desplaçaments fora de Cata-
lunya.

Article 4. Delegar en el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa l’autorit-
zació de les ordres de servei i les correspo-
nents indemnitzacions per raó de serveis que
es derivin d’aquelles activitats que realitzi la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa. Se n’exceptua qualsevol autorit-
zació que comporti desplaçaments fora de
Catalunya.

Article 5. Delegar en la subdirectora ge-
neral de Gestió Econòmica i Règim Interior
l’exercici de les competències següents:

5.1 L’autorització i disposició de les des-
peses per qualsevol concepte, f ins a
1.000.000 de pessetes (6.010,12 euros), i
la proposta dels documents comptables de
la Secretaria General fins a 2.000.000 de
pessetes (12.020,24 euros).

La delegació porta implícit l’exercici de les
facultats que la normativa vigent atribueix a
l’òrgan de contractació en els contractes a
què fan referència els articles 56, 121, 176
i 201 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, sempre que el pressupost dels con-
tractes no excedeixi de l’import especificat
al paràgraf anterior.

5.2 La signatura dels xecs i les ordres
de transferència bancària contra els comp-
tes autoritzats per a la disposició de fons
per justificar dels serveis centrals.

Article 6. Delegar en els/les delegats/ades
territorials del Departament d’Ensenyament,
en relació amb el personal adscrit a les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament, l’exercici de les competències
següents:

6.1 Reconeixement a efectes de trien-
nis i antiguitat dels serveis prestats.

6.2 La concessió de permisos, llicènci-
es i vacances.

6.3 La facultat de concedir llicències per
a la realització d’estudis i assistència a
cursos i congressos, sempre que aquests
no comportin despeses per al Departament
d’Ensenyament.

6.4 L’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activi-
tats que realitza la delegació territorial. Se

n’exceptua qualsevol autorització que com-
porti desplaçaments fora de Catalunya.

6.5 El nomenament del personal interí
docent.

6.6 La realització de les diligències cor-
responents a les preses de possessió i
cessament de personal docent.

6.7 La gestió i concessió de jubilacions,
renúncies, excedències i la resta de situaci-
ons administratives en relació amb el per-
sonal docent, així com la resolució dels
procediments de prolongació de la perma-
nència en el servei actiu.

6.8 La contractació laboral dels/de les
professors/ores que imparteixen ensenyament
de religió als centres docents públics d’ense-
nyament secundari i la gestió i resolució dels
assumptes que afecten aquest personal.

Article 7. Delegar en els/les delegats/ades
territorials del Departament d’Ensenyament
l’exercici de les competències següents:

7.1 L’autorització de les despeses i
l’adjudicació dels contractes menors de fins
a 500.000 pessetes (3.005,06 euros) dels
fons que han de gestionar les delegacions
territorials.

7.2 L’autorització de les despeses i l’ad-
judicació dels contractes menors per a la
contractació del servei d’assistència per part
de monitors a alumnes amb dificultats mo-
trius i a alumnes hiperactius, en centres
docents ordinaris dependents del Departa-
ment d’Ensenyament, a càrrec dels fons que
han de gestionar les delegacions territorials,
sens perjudici de les competències que té
delegades la subdirectora general de Gestió
Econòmica i Règim Interior, de conformitat
amb l’article 5.1 d’aquesta Resolució.

Article 8. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules per
delegació, abreujades p. d., seguides del
rang i la data d’aquesta Resolució i la del
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
on s’hagi publicat.

Article 9. Les delegacions de facultats que
estableix aquesta Resolució podran ser re-
vocades en qualsevol moment.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Queden derogades la Resolució de 13
de maig de 1999, de delegació de compe-
tències del secretari general en diversos
òrgans del Departament d’Ensenyament, la
Resolució de 10 de maig de 2000, de de-
legació de competències del secretari ge-
neral en la directora general de Recursos
Humans, i la Resolució de 13 de setembre
de 2000, de delegació de competències del
secretari general en els delegats territorials
del Departament d’Ensenyament.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de juny de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.151.086)
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EDICTE de 8 de maig de 2001, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants priva-
da Prexe, del Prat de Llobregat.

En l’expedient de cessament d’activitats,
iniciat d’ofici, de la llar d’infants privada
Prexe, del Prat de Llobregat, es va intentar
notificar en data 12 de febrer de 2001 l’inici
de l’expedient  i el tràmit de vista i audièn-
cia a la titularitat, Tandem, SCP, al domicili
del centre, c. Ignasi Iglésias, 93, del Prat de
Llobregat. La notificació esmentada va ser
retornada pel Servei de Correus en data 21
de febrer de 2001.

Posteriorment, es va intentar la notifica-
ció a la mateixa adreça, atès que revisats
els arxius de la Delegació Territorial no cons-
tava cap altra adreça on poder fer la notifi-
cació. Aquesta notificació també va ser re-
tornada pel Servei de Correus en data 22
de març de 2001.

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 ti-
tularitat de la llar d’infants esmentada, Tan-
dem, SCP, l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Prexe, del Prat de Llobregat, amb núm. de
codi 08032014.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’ar-
ticle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències de
la Secció de Gestió de Centres, c. Laureà
Miró, 328-330, 1a planta, de 08980 Sant
Feliu de Llobregat, de la Delegació Territo-
rial d’Ensenyament del Baix Llobregat-Ano-
ia, de dilluns a divendres en horari d’ofici-
na, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Edicte al DOGC, amb la pre-
venció que un cop transcorregut el termini
esmentat, l’expedient seguirà la seva tra-
mitació.

Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig  de 2001

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial al Baix Llobregat-Anoia

(01.094.080)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Psicoforma-Fontanella, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat Psicoforma-
Fontanella, de Barcelona, en petició de
canvi de denominació, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Psicoforma-Fontanella, de Barcelona, per
canvi de denominació, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

Barcelona, 24 de maig 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: 08014139.
Denominació: Psicoforma-Fontanella.
Adreça: c. Fontanella, 19.
Titular: Acad. Fontanella, SL.
NIF: B-08.192.478.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser AF Centre d’estudis.

(01.127.158)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Cor de Maria, de la Bisbal d’Empordà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Cor de Maria, de la Bis-

bal d’Empordà, en petició de canvi de titu-
laritat, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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 Cor
de Maria, de la Bisbal d’Empordà, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—3 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Girona, 24 de maig de 2001

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Baix Empordà

Delegació territorial: Girona.
Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Localitat: la Bisbal d’Empordà.
Núm. de codi: 17000421.
Denominació: Cor de Maria.
Adreça: c. Coll i Vehí, 2.
Titular: Cor de Maria, Missioneres.
NIF: Q0800178F.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Cor de Maria
de la Bisbal d’Empordà amb núm. de NIF
G17665860, amb efectes a partir del dia 1
del més següent de la seva publicació al
DOGC.
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Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 1 unitat de primer cicle
d’educació infantil amb capacitat per a 20
llocs escolars.

Educació infantil: 3 unitats de segon ci-
cle d’educació infantil amb capacitat per a
75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

(01.127.159)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza al centre docent privat
Educem, de Granollers, per impartir els en-
senyaments de batxillerat en règim nocturn.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel ti-
tular del centre docent privat Educem, de
Granollers, en petició d’autorització per-
què l’esmentat centre docent privat pugui
impartir els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que el centre objecte d’aquesta Re-
solució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
la Resolució d’11 de maig de 2000, publi-
cada al DOGC de 29.5.2000;

Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres do-
cents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de bat-
xillerat en règim nocturn;

Atès que s’han seguit tots els tràmits pro-
cedimentals exigits per la normativa vigent
en aquesta matèria,

Resolc:

—1 Autoritzar el centre docent privat
Educem, de Granollers, amb número de
codi 08017840, perquè pugui impartir els
ensenyaments de batxillerat en règim noc-
turn en les modalitats d’humanitats i ci-
ències socials, ciències de la naturalesa i
de la salut, i tecnologia. Les unitats i llocs
escolars autoritzats són 4 i 140, respec-
tivament, per a les tres modalitats esmen-
tades.

Aquests ensenyaments autoritzats ade-
quaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).

—2 Els efectes acadèmics i administratius
d’aquesta Resolució són a partir de l’inici
del curs 2001-2002.

—3 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 des de l’ende-
mà 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 30 de maig de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.135.193)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
d’ensenyaments artístics Centre Autoritzat
de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
Groc, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat d’ensenyaments artís-
tics Centre Autoritzat de Grau Superior
d’Arts Plàstiques i Disseny Groc, de Barce-
lona, en petició de reducció i ampliació d’en-
senyaments, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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 389/
1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que impar-
teixen ensenyaments artístics, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent pri-
vat d’ensenyaments artístics Centre Au-
toritzat de Grau Superior d’Arts Plàstiques
i Disseny Groc, de Barcelona, per ampli-
ació i reducció d’ensenyaments, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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, 30 de maig 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: 08040096.
Denominació: Centre Autoritzat de Grau Su-
perior d’Arts Plàstiques i Disseny Groc.
Adreça: c. Déu i Mata, 11-13 i 18.
Titular: M. Mercedes Piera Ricart.
NIF: 37.590.973-A.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
següents:

Família professional de disseny gràfic:
Cicle formatiu de grau mitjà d’art final de

disseny gràfic, amb efectes a partir de la fi
del curs 2000-01.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
següents:

Família professional de disseny gràfic:
Cicle formatiu de grau superior d’il·lus-

tració, amb efectes a partir de l’inici del curs
2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Família professional de ceràmica artística:
Cicle formatiu de grau superior de cerà-

mica artística.
Família professional de disseny gràfic:
Cicle formatiu de grau superior de gràfi-

ca publicitària.
Cicle formatiu de grau superior de foto-

grafia.
Cicle formatiu de grau superior d’il·lus-

tració.
Igualment el centre impartirà fins a la seva

extinció els ensenyaments d’arts aplicades
i oficis artístics en les següents especiali-
tats: dibuix publicitari, ceràmica i comuns.

(01.136.006)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Joan Amades, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Joan Amades, de
Barcelona, en petició de supressió del nivell
d’educació infantil, reducció d’unitats d’edu-
cació primària i obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Joan Amades, de Barcelona, per supressió
del nivell d’educació infantil, reducció d’uni-
tats d’educació primària i obertura de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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, 30 de maig 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: 08042974.
Denominació: Joan Amades.
Adreça: ctra. d’Esplugues, 102-106.
Titular: ONCE.
NIF: Q2866004A.

S’autoritza la supressió del nivell d’edu-
cació infantil, amb efectes a partir de la fi
del curs 2000-01.

S’autoritza la reducció de 2 unitats del ni-
vell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-97.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 2 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(01.136.013)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 45/01).

—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 Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 45/01.

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

ment de material d’informàtica pels cicles
formatius, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars.

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

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 143.178.150 ptes., IVA in-

clòs, equivalent a 860.518,01 euros.

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació dels materials als quals es licita.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—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: 13 de juliol de 2001.
g) Internet:

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

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23 de juliol

de 2001. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 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 telegra-
ma 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: 30 de juliol de 2001.
d) Hora: 10 h.

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

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra dels ítems de maquinari.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 30 de maig de 2001.

Barcelona, 31 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.152.044)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 61/01).

—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 Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 61/01.

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

ment de material per a les aules d’informà-
tica dels cicles formatius dels centres do-
cents públics de Catalunya.

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

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 24.000.000 de ptes., equi-

valent a 144.242,91 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: se’n dispensa la seva cons-

titució d’acord amb l’article 35.1 del Reial
decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—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, 93.400.69.81.
f) Pàgina web:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
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—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 21 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació 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 prorroga-
rà fins al proper dia hàbil.

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

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

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

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

Les proposicions també es podran tra-
metre per correu dins el termini d’admis-
sió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contracta-
ció la remissió de l’oferta mitjançant un fax
o un telegrama durant el mateix dia.

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 2.2 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

—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: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

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: es presen-
tarà una mostra de les unitats de maquinari.

Barcelona, 31 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.152.054)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 60/01).

—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 Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 60/01.

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

ment de material d’electroacústica/enregis-

trament amb destinació a l’Escola Superior
de Música de Catalunya.

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

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

a) Tramitació: urgent, segons els articles
71, 73.2, 74.3 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: 30.950.932 ptes., equivalent

a 186.018,85 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: se’n dispensa la seva cons-

titució d’acord amb els articles 35.1 del Reial
decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractacions de
les administracions públiques.

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, 93.400.69.81.
f) Pàgina web:

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

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

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

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

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

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

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

Les proposicions també es podran tra-
metre per correu dins el termini d’admis-
sió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contracta-
ció la remissió de l’oferta mitjançant un fax
o un telegrama durant el mateix dia.

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb allò
previst al punt 2.2 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

—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: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 1 de juny de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.152.053)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2001, per
la qual es dóna publicitat a la Resolució de
9 d’abril de 2001, relativa al recurs de re-
posició interposat pel centre docent privat
Arco, de Barcelona.

Per Resolució de 17 de gener de 2001
(DOGC núm. 3316, de 30.1.2001), es van
resoldre de manera definitiva les sol·licituds
de modificació i renovació dels concerts
educatius de diversos centres docents pri-
vats per als nivells postobligatoris, que prè-
viament s’havien resolt provisionalment per
la Resolució de 15 de juny de 2000 (DOGC
núm. 3175, de 5.7.2000), i es va atorgar al
centre docent privat Arco, de Barcelona, el
concert educatiu per a 1 unitat de cicle
formatiu de grau superior d’educació infan-
til (CFPS 1752), entre altres, i es va dene-
gar el concert per a 1 unitat d’aquest ma-
teix cicle.

Contra aquesta Resolució, el centre do-
cent privat Arco va interposar un recurs de
reposició, pel qual reclamava el concert per
a 1 unitat del cicle formatiu indicat, que s’ha
estimat per la Resolució de 9 d’abril 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 pro-
posta de la Direcció General de Centres
Docents,

Resolc:

Donar publicitat a la Resolució de 9 d’abril
de 2001, per la qual s’estima el recurs in-
terposat pel centre docent privat Arco, de
Barcelona, contra la Resolució de 17 de
gener de 2001, que resolia de manera de-
finitiva les sol·licituds de modificació i reno-
vació dels concerts educatius de diversos
centres docents privats per als nivel ls
postobligatoris, que prèviament s’havien re-
solt provisionalment per la Resolució de 15
de juny de 2000.

En conseqüència es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit que s’es-
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pecifica 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 interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 29 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Codi: 08041741.
Denominació: Arco.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.
1752: 2 priv.

(01.134.099)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, per
la qual es disposa l’inici d’activitats d’un ins-
titut d’educació secundaria a Cornellà de
Llobregat.

Mitjançant el Decret 105/2001, de 17
d’abril, es crea un institut d’educació secun-
daria a Cornellà de Llobregat (DOGC núm.
3379, de 2.5.2001).

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:

—1 Reconèixer a l’institut d’educació se-
cundària que consta a l’annex d’aquesta Re-
solució l’inici de les seves activitats admi-
nistratives des de l’1 de juliol de 2001 en
els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2001-2002.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquest centre docent públic.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que

preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 29 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial del Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Codi de centre: 08059688.
Adreça: c. Garrofer, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:

Educació secundària obligatòria.
Batxillerats en la modalitat de ciències de

la natura i de la salut; modalitat d’humanitats
i ciències socials; modalitat de tecnologia.

Batxillerat en la modalitat d’arts.
Altres disposicions: s’atribueix al centre

la denominació específica Maria Aurèlia
Capmany.

(01.136.014)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, de
modificació de la Resolució de 28 de març
de 2001, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Walt Disney, de Salt.

Per Resolució de 28 de març de 2001
(DOGC núm. 3364, de 6.4.2001) es va au-
toritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Walt
Disney, de Salt.

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

Resolc:

—1 Modificar la Resolució de 28 de març
de 2001, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Walt Disney, de Salt, en el
sentit següent:

Quant al títol de la Resolució, se substi-
tueix el concepte de centre docent privat pel
de llar d’infants.

Al primer paràgraf del preàmbul també se
substitueix el concepte de centre docent pri-
vat pel de llar d’infants.

Al punt 1 de la part dispositiva se subs-
titueix igualment el concepte de centre
docent privat pel de llar d’infants.

L’últim paràgraf de l’annex queda redac-
tat de la manera següent:
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a llar d’infants amb una
capacitat màxima per a 22 llocs escolars, i
disposa d’un termini de 12 anys comptats
a partir de l’entrada en vigor de la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, per adequar-
se als requisits mínims que estableix el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny.

—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.

Girona, 30 de maig de 2001

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

(01.136.015)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, per
la qual s’implanten i se suprimeixen ense-
nyaments de batxillerat en centres docents
públics.

El Decret 82/1996, de 5 de març, esta-
bleix l’ordenació dels ensenyaments de
batxillerat l’organització i l’avaluació dels
quals es troben desplegades a l’Ordre de
31 de juliol de 1998.

Per tal d’adequar l’oferta d’aquests en-
senyaments a les necessitats educatives,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments de batxi-
llerat en la modalitat de ciències de la natu-
ra i de la salut, modalitat d’humanitats i
ciències socials, modalitat de tecnologia, als
centres docents públics que s’indiquen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, amb efec-
tes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs escolar 2001-2002.

—2 Suprimir els ensenyaments de batxi-
llerat en la modalitat de ciències de la natu-
ra i de la salut, modalitat d’humanitats i
ciències socials, modalitat de tecnologia, als
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centres docents públics que s’indiquen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució, amb efec-
tes acadèmics i administratius des de la fi
del curs escolar 2000-2001.

—3 Implantar els ensenyaments de batxi-
llerat en la modalitat d’arts als centres do-
cents públics que s’indiquen a l’annex 3
d’aquesta Resolució, amb efectes acadè-
mics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2001-2002.

—4 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

—5 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de Centres Docents

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de maig de 2001

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

Ensenyaments que s’implanten

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: Figueres.
Codi: 17007609.
Denominació: IES Olivar Gran.

Municipi: Roses.
Codi: 17006851.
Denominació: IES Roses II.

ANNEX 2

Ensenyaments que se suprimeixen

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.

Codi: 08044934.
Denominació: IES Meridiana.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.

Codi: 08024893.
Denominació: IES Castellarnau.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Codi: 08019401.
Denominació: IES Provençana.

ANNEX 3

Ensenyaments d’arts que s’implanten

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Maresme.
Municipi: Pineda de Mar.

Codi: 08052992.
Denominació: IES Euclides.

(01.136.017)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2001, pel qual
es dóna publicitat a la Resolució de 30 de
març de 2001, relativa a la donació de béns
mobles a favor del Departament d’Ensenya-
ment per part de Kao Corporation, SA.

En compliment de l’article 12.2 de la Llei
11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, modificada
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, cal procedir a fer pública la
Resolució de 30 de març de 2001, per la
qual s’accepta la donació de Kao Corpora-
tion, SA, a favor del Departament d’Ense-
nyament de diversos béns mobles.

En aquest sentit,

Resolc:

Fer pública la Resolució de 30 de març
de 2001, per la qual s’accepta l’adquisició
a títol gratuït de diversos béns mobles, amb
el detall que tot seguit s’indica:

a) Donant: Kao Corporation, SA.
b) Donatari: Departament d’Ensenya-

ment.
c) Béns mobles objecte de la donació: els

que consten en l’annex d’aquesta Resolució.
d) Valoració dels béns donats: 10.473.455

pessetes (equivalent a 62.946,73 euros).
e) Destinació dels béns: els béns objec-

te de donació, per voluntat expressa del
donant, han estat destinats a diversos cen-
tres públics de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de juny de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Element Nom

38012000359722 ............... Bany ultrasònic.
38012000359724 ............... Varis.
38022500360750 ............... K-209-Motllo per a

obturador N.3.
38022500360751 ............... K-209-Modificació.
38022500564000 ............... K-255-Matriu per a

obturador 4.
38022500564001 ............... K-255-Modificació.
38022500564100 ............... K-256-Matriu per a

obturador.
38022500564101 ............... K-256-Modificació.
38022500564200 ............... K-257-Matriu per a

obturador.
38022500564201 ............... K-205-Modificació.
38043000565500 ............... K-453-Carregador.
38043000565501 ............... K-453-Millores.

Recanvis per 4 matrius+armari.

(01.156.085)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2001, per
la qual es dóna publicitat al resultat del
sorteig públic realitzat per tal de determi-
nar la combinació de lletres a partir de la
qual s’efectuaran les ordenacions alfabè-
tiques en el procés de preinscripció i
matriculació d’alumnes de determinats
ensenyaments per al curs escolar 2001-
2002.

Atesa la Resolució de 27 de febrer de
2001, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matriculació d’alumnes als
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics que imparteixen ensenyaments de
règim general i d’arts plàstiques i disseny
per al curs 2001-2002 (DOGC núm. 3340,
de 5.3.2001), i amb la finalitat d’unificar el
procediment de dirimir les situacions d’em-
pat en el procés de preinscripció i matricu-
lació d’alumnes previstes al Decret 56/
2001, de 20 de febrer;

D’acord amb el resultat del sorteig pú-
blic del dia 5 de juny de 2001, a la seu
central del Departament d’Ensenyament,
per dirimir les situacions d’empat del pro-
cés de preinscripció i matriculació dels
ensenyaments de l’educació postobliga-
tòria,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig
públic realitzat per tal de determinar la pri-
mera i la segona lletra del primer cognom,
combinació a partir de la qual s’efectua-
ran les ordenacions alfabètiques en les si-
tuacions d’empat en el procés de preins-
cr ipció i  matr icu lació d’a lumnes dels
ensenyaments de l’educació postobliga-
tòria, per al curs escolar 2001-2002, que
és la següent: X M.

Barcelona, 7 de juny de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.156.082)
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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
6 d’abril de 2001, per la qual s’estableix la
regulació de les proves d’accés al grau
superior de música (DOGC núm. 3370, pàg.
5696, de 18.4.2001).

Atès que s’ha observat una errada en el
text original de l’esmentada Resolució tra-
mès al DOGC i publicat al núm. 3370, pà-
gina 5696, de 18 d’abril de 2001, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàg. 5698 a l’annex 1: Taula de bare-
macions percentuals de les puntuacions de
les diferents parts i i apartats en funció dels
àmbits i modalitats, on diu:

“Pedagogia de l’instrument (excepte cla-
vicèmbal, orgue i instruments de jazz i
música moderna)

”2.1.1 8
”2.1.2 8
”2.2 8
”2.3 8
”2.a 8
”2.b —”

ha de dir:
“Pedagogia de l’instrument (excepte cla-

vicèmbal, orgue i instruments de jazz i
música moderna)

”2.1.1 10
”2.1.2 10
”2.2 10
”2.3 10
”2.a —
”2.b —”

Barcelona, 6 de juny de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.156.021)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de cinc contractes d’obres.

—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.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: la que figura a

l’annex d’aquest Anunci.
b) Termini d’execució: el que figura a l’an-

nex d’aquest Anunci.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: el que fi-
gura a l’annex d’aquest Anunci.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

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

Contractacions
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta

3C.
c) Localitat: 08021 Barcelona

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706
e) Fax: 93.400.69.77.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies natu-

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

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 10 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

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

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció del termini.

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

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

nalització del termini de presentació de
proposicions.

e) Hora: 10 hores.

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

Barcelona, 31 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte: reforma de façanes a l’institut d’en-
senyament secundari Fort Pius de Barcelona
(Barcelonès) (exp. 1024/01).
Pressupost de licitació: 10.940.814 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 65.755,62 euros.
Termini d’execució: 2 mesos.
Classificació empresarial orientativa: grup C
complet, categoria D.

Obra núm. 2
Objecte: substitució del reixat a l’institut
d’ensenyament secundari Dr. Puigvert de
Barcelona (Barcelonès) (exp. 1030/01).
Pressupost de licitació: 23.534.399 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 141.444,59 euros.
Termini d’execució: 3 mesos.
Classificació empresarial exigida: grup C
complet, categoria D.

Obra núm. 3
Objecte: arranjament ràfec, canals, baixants
i diversos a l’institut d’ensenyament secun-
dari La Roca de La Roca del Vallès (Vallès
Oriental) (exp. 1053/01).

Pressupost de licitació: 19.997.442 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 120.187,05 euros.
Termini d’execució: 2 mesos.
Classificació empresarial orientativa: grup C
complet, categoria D.

Obra núm. 4
Objecte: reforma aularis a l’institut d’ense-
nyament secundari Joan Salvat Papasseït
de Barcelona (Barcelonès) (exp. 1029/01).
Pressupost de licitació: 21.842.412 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 131.275,54 euros.
Termini d’execució: 3 mesos.
Classificació empresarial exigida: grup C
complet, categoria D.

Obra núm. 5
Objecte: rehabilitació dels lavabos de les
plantes baixa, 1a, 2a i 3a, i dels paviments
on hi ha terres esquerdats a les plantes
baixa, 1a, 2a i 3a de l’institut d’ensenya-
ment secundari Miquel Tarradell de Barce-
lona (Barcelonès) (exp. 1028/01).
Pressupost de licitació: 29.999.950 ptes.,
IVA inclòs, equivalent a 180.303,33 euros.
Termini d’execució: 3 mesos.
Classificació empresarial exigida: grup C
complet, categoria D.

(01.150.001)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2001, per la
qual es disposa el trasllat de domicili del
col·legi d’educació infantil i primària Pompeu
Fabra, de Cunit.

El col·legi d’educació infantil i primària Pom-
peu Fabra, de Cunit, amb número de codi
43000998, ocupa provisionalment l’edifici si-
tuat al c. Conca de Barberà, 10, de Cunit.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent de
col·legi d’educació infantil i primària, d’acord
amb els informes emesos per la delegació
territorial d’Ensenyament corresponent,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària Pompeu Fabra, de Cunit, amb
número de codi 43000998, a l ’av. de
Barcelona, 70, de Cunit, amb efectes aca-
dèmics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2000-2001.

—2 La Delegació Territorial de Tarragona
prendrà les mesures necessàries per a l’exe-
cució del que disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 6 de juny de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.143.163)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
de 4 d’agost de 2000, per la qual s’auto-
ritza la modificació de l’autorització d’ober-
tura de centres docents privats de Bar-
celona (DOGC núm. 3225, pàg. 11782, de
14.9.2000).
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Núm. 871

Havent observat una errada en el text ca-
talà i castellà de l’esmentada Resolució,
tramès al DOGC i publicat al núm. 3225,
pàg. 11782, de 14.9.2000, se’n detalla l’o-
portuna correcció:

A la pàgina 11783, a la primera columna,
a l’annex referent al centre Ceyr-Villarroel,
codi 08032211, de Barcelona, a la compo-
sició del centre, on diu:

“Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’electromecà-
nica amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.”,
ha de dir:

“Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’electromecà-
nica de vehicles, amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.”.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.114.007)

EDICTE de 18 de maig de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
L’Esclop, de Terrassa.

En l’expedient de cessament d’activitats,
iniciat d’ofici, de la llar d’infants L’Esclop, de
Terrassa, amb núm. de codi 08052128, es
va intentar notificar en data 21 de juny de
2000 l’inici de l’expedient i el tràmit de vista
i audiència a la seva titular, senyora Ana María
Flores Fernández, al domicili de carretera de
Rellinars, 71, de Terrassa. La notificació es-
mentada va ser retornada pel servei de cor-
reus en data 30 de juny de 2000.

Posteriorment, es va intentar novament la
notificació, en data 27 de febrer de 2001, al
mateix domicili social de la llar d’infants, car-
retera Rellinars, 71, de Terrassa. Aquesta
notificació també va ser retornada pel ser-
vei de correus en data 5 de març de 2001.

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 senyo-
ra Ana María Flores Fernández l’inici d’ofici
de l’expedient de cessament d’activitats de
la llar d’infants L’Esclop, de Terrassa.

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, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències del
carrer Marqués de Comillas, 67-69, Sec-
ció de Gestió de Centres, de la Delegació
Territorial del Vallès Occidental del Departa-
ment d’Ensenyament, 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.

Sabadell, 18 de maig de 2001

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(01.114.005)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, de
modificació del concert educatiu del centre
docent privat Centre Villar, de Barcelona.

Per la Resolució de 17 de gener de 2001
(DOGC núm. 3316, de 30.1.2001), per la qual
s’eleva a definitiva la Resolució de 15 de juny
de 2000, per la qual es resolen amb caràcter
provisional les sol·licituds de modificació i re-
novació dels concerts educatius de centres
docents privats per als nivells postobligatoris,
es va autoritzar el concert educatiu per al cen-
tre docent privat Centre Villar, de Barcelona,
per a dues unitats del cicle formatiu de grau
superior de desenvolupament de productes
electrònics (0852).

Atès que aquest centre ha comunicat que
no imparteix aquest cicle i que s’ha com-
provat que efectivament no hi consten alum-
nes matriculats, cal deixar sense efecte la
concertació d’aquest cicle formatiu.

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

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del cen-
tre docent privat Centre Villar, de Barcelona,
amb número de codi 08037589, en el sentit
de deixar sense efecte el concert de dues
unitats del cicle formatiu de grau superior
de desenvolupament de productes electrò-
nics (0852).

 —2 Aquesta modificació té efectes des
de l’inici del curs escolar 2000-01.

—3 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, les persones interessades po-
den interposar potestativament recurs de re-
posició, previ al recurs contenciós adminis-
tratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-

sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.135.195)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, per
la qual es dóna publicitat a la Resolució de
17 d’abril de 2001, del recurs de reposició
interposat pel centre docent privat Martínez,
de Lleida.

Per la Resolució de 17 de gener de 2001
(DOGC núm. 3316, de 30.1.2001), es van re-
soldre de forma definitiva les sol·licituds  de
modificació i renovació dels concerts educa-
tius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris, que prèviament
s’havien resolt de manera provisional per la
Resolució de 15 de juny de 2000 (DOGC núm.
3175, de 5.7.2000). D’acord amb l’annex 5
d’aquesta Resolució, es va atorgar al centre
docent privat Martínez, de Lleida, el concert
educatiu per a 1 unitat de cicle formatiu de
grau superior d’educació infantil (CFPS 1752),
i es va denegar el concert per a 1 unitat
d’aquest mateix cicle i per a 1 unitat d’anima-
ció sociocultural (CFPS 1751).

Contra la Resolució de 17 de gener de
2001, el centre Martínez va interposar un
recurs de reposició, pel qual reclamava el
concert per a les dues unitats denegades,
que s’ha estimat per la Resolució de 17
d’abril de 2001. Per tant, l’estimació del re-
curs de reposició indicat comporta la modi-
ficació 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 17
d’abril de 2001, per la qual s’estima el re-
curs de reposició interposat pel centre do-
cent privat Martínez, de Lleida, contra la
Resolució de 17 de gener de 2001, que re-
solia de forma definitiva les sol·licituds de
modificació i renovació dels concerts edu-
catius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris, que prèviament
s’havien resolt de manera provisional per la
Resolució de 15 de juny de 2000.

En conseqüència es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit que
s’especifica a l’annex de la present Resolu-
ció i amb efectes a partir de l’1 de setem-
bre de 2000.

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
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mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 30 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Lleida.

Codi: 25002751.
Denominació: Martínez.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

1751: 1 priv.
1752: 2 priv.

(01.145.041)

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2001, de ci-
tació a termini d’interessats en el recurs con-
tenciós administratiu núm. 319/2001, inter-
posat per l’Associació per la Tolerància.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5,
en el recurs contenciós administratiu núm.
319/2001, interposat per l’Associació per la
Tolerància;

 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 Tribunal  esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, els pos-
sibles interessats en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 319/2001, interposat con-
tra la Resolució de 27 de febrer de 2001 del
Director general de Centres Docents, per la
qual s’aproven les normes de preinscripció i
matriculació dels alumnes de centres docents
sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments de règim general i d’arts plàs-
tiques i disseny per al curs 2001-02.

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

Barcelona, 8 de juny de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.149.081)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2001, de ces-
sament de la senyora Rosa Ribalta Mc Elher-
ron com a cap del Negociat de Tramitació
Administrativa de Professorat d’Ensenya-
ments Secundari i de Règim Especial.

Atès que per la Resolució de 9 de de-
sembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de
29.12.1997) la senyora Rosa Ribalta Mc El-
herron va ser nomenada cap del Negociat
de Tramitació Administrativa de Professo-
rat d’Ensenyaments Secundaris i de Règim
Especial del Departament d’Ensenyament,
d’acord amb la corresponent convocatòria
pública, i que, posteriorment, per la Reso-
lució de 15 de novembre de 2000 (DOGC
núm. 3272, de 23.11.2000) el nomenament
del càrrec de comandament que ocupava
la senyora Rosa Ribalta Mc Elherron va ser
adaptat a la nova estructura del Departa-
ment d’Ensenyament;

Amb motiu de la defunció de la senyora
Rosa Ribalta Mc Elherron el dia 13 de maig
de 2001;

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya,

Resolc:

La senyora Rosa Ribalta Mc Elherron ces-
sa com a cap del Negociat de Tramitació
Administrativa de Professorat d’Ensenya-
ments Secundari i de Règim Especial del
Departament d’Ensenyament.

Barcelona, 7 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.144.040)


