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RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2001, per
la qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a l’Escola Oficial d’Idiomes del Baix
Llobregat.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’Esco-
la Oficial d’Idiomes per atribuir-li una nova
denominació específica, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

D’acord amb el Decret 255/1999, de 6
de setembre, pel qual es creen diverses
escoles oficials d’idiomes,

Resolc:

Atribuir a l’Escola Oficial d’Idiomes del
Baix L lobregat,  amb número de codi
08054344, ubicada a la carretera Laureà
Miró, 63 (Parc Can Vidalet), d’Esplugues de
Llobregat, la nova denominació específica
d’Escola Oficial d’Idiomes Esplugues.

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 potesta-
tivament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.190.009)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2001, per
la qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a l’institut d’educació secundària
Cardedeu II.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundaria per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova

el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
Cardedeu II, amb número de codi 08054401,
ubicat al c. Penyafort, s/n, de Cardedeu
(Vallès Oriental), la nova denominació espe-
cífica El Sui.

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 publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.194.117)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2001, per la
qual s’atribueix una nova denominació espe-
cífica a l’institut d’educació secundària de Les.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària de Les per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5, de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
de Les, amb número de codi 25006148,

ubicat al carrer Des Banhs, s/n, de Les, la
denominació específica d’Ostalaria de Les-
Val d’Aran.

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 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 juliol de 2001

P.D. (Resolució d’1 6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.197.014)

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza el centre docent privat
Stucom, de Barcelona, per impartir els en-
senyaments de batxillerat en règim nocturn.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Stucom, de Barcelona,
en petició d’autorització perquè l’esmentat
centre docent privat pugui impartir els en-
senyaments 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
Resolució de 19 d’abril de 2000, publicada
al DOGC de 8 de maig de 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
Stucom, de Barcelona, amb núm. de codi
08032361, perquè pugui impartir els ense-
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nyaments de batxillerat en règim nocturn en
les següents modalitats:

6 unitats de la modalitat d’humanitats i
ciències socials amb capacitat per a 210
llocs escolars, 4 unitats de la modalitat de
ciències de la natura i de la salut amb ca-
pacitat per a 140 llocs escolars i 6 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 210 llocs.

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 2000-2001.

—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, 3 d’agost de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.204.045)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2001, per la
qual es disposa el trasllat de domicili de dos
instituts d’educació secundària de la comar-
ca del Barcelonès.

L’institut d’ensenyament secundari Secre-
tari Coloma, amb núm. de codi 08047421,
i l’institut d’ensenyament secundari Lluís
Domènech i Montaner, amb núm. de codi
08052827, ocupen provisionalment els edi-
ficis emplaçats al carrer de Sardenya, 343,
i al carrer de Tortosa, s/n, respectivament.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquests centres, ja que es disposa d’altres
edificis més adequats a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

—1 Traslladar els instituts d’educació se-
cundària que s’assenyalen a l’annex, de la
comarca del Barcelonès, amb efectes aca-
dèmics i administratius des de l’inici  del curs
escolar 2001-2002.

—2 La Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat) prendrà les mesures necessàries
per executar el que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 8 d’agost de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès
Denominació: IES Secretari Coloma.
Codi: 08047421.
Adreça antiga: c. Sardenya, 343.
Adreça nova: c. Secretari Coloma, 25.
Municipi: Barcelona.

Denominació: IES Lluís Domènech i Mon-
taner.
Codi: 08052827.
Adreça antiga: c. Tortosa, s/n.
Adreça nova: c. Alumini, 48-82 (cantonada
c. Coure).
Municipi: Barcelona.

(01.212.034)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2001, per la
qual es disposa el trasllat de domicili del
col·legi d’educació infantil i primària Sant
Sebastià, dels Pallaresos, de la comarca del
Tarragonès.

El col·legi d’educació infantil i primària
Sant Sebastià, dels Pallaresos, amb núm.
de codi 43001826, ocupa provisionalment
l’edifici situat al c. Tarragona s/n.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
Delegació Territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària Sant Sebastià, amb número de
codi 43001826, dels Pallaresos, de la co-
marca del Tarragonès, a l’avinguda de
Catalunya, 12, amb efectes acadèmics i
administratius des de l’inici del curs escolar
2001-2002.

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

Barcelona, 8 d’agost de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.212.083)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2001, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Castellar del Vallès.

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

Havent-se comprovat a l’expedient esmen-
tat 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 re-

glament 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 de Castellar del Vallès, amb número
de codi 08054824, ubicat al carrer Josep
Carner, número 2, de la comarca del Vallès
Occidental, la denominació específica de
Mestre Pla.

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 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
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 8 d’agost de 2001

P.D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.212.009)

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2001, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a l’institut d’educació secundària 25
de Setembre, de Montcada i Reixac.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària 25 de Setembre per
atribuir-li una nova denominació específica al
centre, es va instruir l’expedient corresponent.

S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 5, de l’annex del Decret 199/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
25 de Setembre, amb número de codi
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08044533, del carrer del Progrés, 3, de
Montcada i Reixac, de la comarca del Vallès
Occidental, la denominació específica de La
Ferreria.

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, 9 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.214.002)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual s’autoritza l’ampliació d’instal·lacions
i la modificació de locals del centre estran-
ger Collège Bon Soleil, de Gavà.

Per Resolució de 2 de juliol de 1996
(DOGC núm. 2255, de 13.9.1996) es va
autoritzar l’obertura i el funcionament del
centre docent estranger Collège Bon Soleil,
de Gavà, amb núm. de codi 08017426, que
actualment, i en virtut de la Resolució de 25
d’abril de 2000 (DOGC núm. 3134, de
8.5.2000), imparteix ensenyament d’acord
amb el sistema educatiu francès en els ni-
vells de maternal a secundària.

Havent sol·licitat aquest centre a la dele-
gació territorial corresponent del Departa-
ment d’Ensenyament l’ampliació d’instal·-
lacions sense que això comporti increment
de la capacitat autoritzada, així com la
modificació de locals, a fi d’ubicar els ense-
nyaments de maternal que té autoritzats i
de remodelar els espais destinats a ense-
nyaments primaris, s’instruïren els expedi-
ents corresponents.

Un cop comprovat el compliment dels re-
quisits que estableix la normativa vigent i,
en concret, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació; el
Reial decret 806/1993, de 28 de maig, so-
bre centre docents estrangers a Espanya, i
l’Ordre de 5 de novembre de 1999, per la
qual es fa pública la relació de centres fran-

cesos a Espanya que han obtingut la cor-
responent autorització i l’Ordre de 17 de
desembre que modifica la de 5 de novem-
bre de 1999;

Atès que s’han seguit els tràmits proce-
dimentals exigits per la normativa vigent
en aquesta matèria,

Resolc:

—1 Autoritzar l’ampliació d’instal·lacions a
fi d’ubicar en un nou edifici els ensenya-
ments de maternal que té autoritzats a la
mateixa adreça on està ubicat el centre
docent estranger Collège Bon Soleil, de
Gavà, amb número de codi 08017426, les
dades del qual figuren a l’annex d’aquesta
Resolució en els termes que s’especifiquen.

—2 Autoritzar també la modificació de lo-
cals consistent en la remodelació dels es-
pais destinats a l’ensenyament primari del
centre objecte de la present Resolució.

—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 del Departament d’En-
senyament, en el termini d’un mes a comp-
tar a partir del dia següent a la 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 adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 3 de gener.

Barcelona, 10 d’agost de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Gavà.
Localitat: Gavà.
Núm. de codi: 08017426.
Denominació: Collège Bon Soleil.
Adreça: camí de la Pava, 15.
Titular: Clara Santamaría Moreau.
NIF: 37120341C.
Nivells educatius: des de maternal a secun-
dària.
Número de llocs escolars: 640.

(01.213.084)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual es disposa el trasllat de domicili del
col·legi d’educació infantil i primària d’Hort-
savinyà, de Tordera, de la comarca del
Maresme.

Atès que per raons d’espai convé traslla-
dar aquest centre, ja que es disposa d’un
altre edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la

delegació territorial d’Ensenyament que
correspon,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària d’Hortsavinyà, amb número de
codi 08059093, de Tordera, de la comarca
del Maresme, al pla de l’Església, s/n, amb
efectes acadèmics i administratius des de
l’inici del curs escolar 2001-2002.

—2 La Delegació Territorial de Barcelona
II (Comarques) prendrà les mesures neces-
sàries per executar el que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 10 d’agost de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.218.030)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Vilanova de la Barca.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària de Vilanova de
la Barca per atribuir-li una nova denomina-
ció específica, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Havent-se comprovat en aquest expedient
que el centre compleix els requisits que exi-
geix 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 de Vilanova de la Barca, amb número
de codi 25005090, ubicat al carrer Major,
número 1, comarca del Segrià, la nova
denominació específica de Mestral.

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

Barcelona, 10 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.218.034)

EDICTE de 18 de juliol de 2001, pel qual
es notifica el plec de càrrecs en la instruc-
ció de l’expedient disciplinari incoat al se-
nyor Ruben Sbert i Zacarias.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació del plec de càrrecs al senyor
Ruben Sbert i Zacarias en relació amb l’ex-
pedient disciplinari que ha estat incoat per
Resolució del secretari general del Depar-
tament d’Ensenyament, de 13 de febrer de
2001, es notifica a la persona interessada
que, en aplicació del que disposa l’article
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, el plec de càrrecs és a la seva
disposició a les oficines de la Subdirecció
General de la Inspecció de Serveis del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, Via Augusta, 202-206, plan-
ta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a diven-
dres en horari d’oficina.

Així mateix, es notifica que disposa d’un ter-
mini de 10 dies hàbils, comptats des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, per poder contestar el plec de càr-
recs amb les al·legacions que consideri con-
venients per a la seva defensa i aportar els
documents que consideri d’interès. També
podrà sol·licitar la pràctica de les proves que,
per a la seva defensa, estimi necessàries, i se
li facilitarà còpia de l’expedient si la sol·licita.

Barcelona, 18 de juliol de 2001

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(01.198.004)

EDICTE de 13 d’agost de 2001, pel qual
es notifica la proposta de resolució formu-
lada en la instrucció de l’expedient discipli-
nari incoat per Resolució de 16 de gener de
2001 a la funcionària docent senyora Anna
M. Herrera i Calvet.

Atès que en la tramitació de l’expedient
disciplinari incoat per Resolució de 16 de
gener de 2001 a la funcionària docent se-
nyora Anna M. Herrera i Calvet, amb NIF
número 37.242.000-D, no ha estat possi-
ble notificar la proposta de resolució formu-
lada amb data 28 de juny de 2001, tramesa
a l’adreça indicada per la senyora Herrera,

al carrer de Reus, número 3, de Badalona,
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
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la
proposta de resolució és a la seva disposi-
ció a les oficines de la Inspecció de Serveis
del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, a la 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 cinc dies hàbils, comptats a par-
tir de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC, per poder al·legar davant
la instrucció tot el que consideri convenient
en defensa seva.

Barcelona, 13 d’agost de 2001

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(01.219.064)

EDICTE de 31 d’agost de 2001, pel qual
es notifica l’obertura del tràmit de vista for-
mulada en la instrucció de l’expedient inco-
at per resolució de 30 de gener de 2001 al
professor interí senyor Vicente Saiz Iranzo.

En la tramitació de l’expedient disciplina-
ri incoat per la Resolució de 30 de gener de
2001 al professor interí senyor Vicente Saiz
Iranzo, amb NIF núm. 33.910.171-Y, i atès
que no ha estat possible notificar l’obertura
del tràmit de vista de l’expedient, formula-
da amb data 6 de juliol de 2001 i tramesa
a l’adreça que consta a l’expedient, 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
procediment administratiu comú, modifica-
da 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 deu dies hàbils, comptats a par-
tir de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC, per poder al·legar allò que
estimi convenient en la seva defensa i apor-
tar els documents que consideri d’interès.

Barcelona, 31 d’agost de 2001

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(01.240.034)

DECRET 237/2001, de 28 d’agost, pel qual
se suprimeix un institut d’educació secun-
dària de Barcelona.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic. El cessament en les activitats
acadèmiques i administratives de l’Institut
d’Educació Secundària Berenguer de Palou,
amb número de codi 08051227, ubicat al
c. de Berenguer de Palou, 104-108, de Bar-
celona, amb efectes des de  la fi del curs
escolar 2000-2001

DISPOSICIÓ FINAL

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà les mesures corresponents per al com-
pliment del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 28 d’agost de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.219.023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, 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 Sant Josep, de Bar-
celona, en petició de l’autorització de reduc-
ció d’unitats de parvulari i d’ampliació d’uni-
tats de 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
Sant Josep, de Barcelona, per reducció
d’unitats de parvulari i ampliació d’unitats
de llar d’infants, en els termes que s’espe-
cifiquen en 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 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.

Barcelona, 25 de juliol 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: 08006970.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Montseny, 31-39.
Titular: Carmelites Descalces.
NIF: Q0800115H.

S’autoritza la reducció de 3 unitats de par-
vulari amb capacitat per a 61 llocs escolars
de l’etapa d’educació infantil, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2001-02.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de l’etapa d’educació infantil consistent en
3 unitats de llar d’infants amb capacitat per
a 41 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 41 llocs escolars i 3 unitats de parvu-
lari amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats en la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(01.190.005)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sant Francesc, de Berga.

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 Francesc, de
Berga, en petició d’autorització d’amplia-
ció de locals i d’autorització d’obertura dels
ensenyaments de batxillerat i de formació
professional de grau mitjà i de grau supe-
rior i supressió dels ensenyaments de for-
mació professional de primer i de segon
grau, 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; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats i el Reial decret 777/
1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolu-
pen determinats aspectes de l’ordenació de
la formació professional en l’àmbit del sis-
tema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Francesc, de Berga, per ampliació de
locals i autorització d’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat i de formació professi-
onal de grau mitjà i de grau superior i su-
pressió dels ensenyaments de formació
professional de primer i de segon grau, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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 de juliol de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Berguedà

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Berga.
Localitat: Berga.
Núm. de codi: 08014711.

Denominació: Sant Francesc.
Adreça: pl. Sant Francesc d’Assís, s/n.
Titular: Asociación Amigos Escuelas Maes-
tría Industrial Sant Francesc.
NIF: G59349274.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
de segon grau, amb efectes des de la fi del
curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de locals, amb els
nous locals ubicats al carrer Pare Coll, núm.
3, amb efectes a partir de l’inici del curs
2001-2002.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, de formació professional de
grau mitjà i de grau superior, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2001-2002.
Composició del centre a l’inici del curs
2001-2002
Autorització d’obertura:

Batxillerat:
2 unitats de la modalitat de ciències de la

naturalesa i la salut amb capacitat per a 70
llocs escolars, 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la moda-
litat de tecnologia amb capacitat per a 70
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’imparteixen al
carrer Pare Coll, núm. 3.

Formació professional de grau mitjà:
Família administrativa
Cicle formatiu de gestió administrativa,

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família electricitat i electrònica
Cicle formatiu d’equips i instal·lacions

electrotècniques, amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars.

Família manteniment de vehicles autopro-
pulsats

Cicle formatiu d’electromecànica de ve-
hicles, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

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

Aquests ensenyaments s’imparteixen a la
plaça Sant Francesc d’Assís, s/n.

Formació professional de grau superior:
Família administrativa
Cicle formatiu d’administració i finances,

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Cicle formatiu de secretariat, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família edificació i obra civil
Cicle formatiu de desenvolupament i apli-

cació de projecte de construcció, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

Família manteniment i serveis de produc-
ció

Cicle formatiu de manteniment d’equips
industrials, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Família informàtica
Cicle formatiu d’administració i sistemes

informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

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

Aquests ensenyaments s’imparteixen a la
plaça Sant Francesc d’Assís, s/n.

(01.190.007)
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RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Boix, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Boix, de Badalona, en
petició d’autorització de canvi de titularitat,
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
Boix, de Badalona, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En 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 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 de juliol de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: el Masnou.
Localitat: el Masnou.
Núm. de codi: 08001029.

Denominació: Boix.
Adreça: c. Rubió i Ors, 14-16, i Rubió i
Ors, 17.
Titular: Boix Albiol, Ramon.
NIF: 38700141L.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Bazataqui, SL, amb NIF
B62142153 i amb efectes a partir del pri-
mer dia del mes següent al de la seva pu-
blicació.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars, situades al c. Rubió i
Ors, 17.

Educació primària
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars, situades al c. Rubió i Ors, 14-16,
cantonada amb c. Molí de la Torre.

Educació secundària
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, situades
al c. Rubió i Ors, 14-16, cantonada amb c.
Molí de la Torre.

(01.190.008)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent
pr ivat Santa Mar ia dels Apòstols,  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 Santa Maria dels Apòstols,
de Barcelona, en petició de reducció i d’am-
pliació dels ensenyaments de formació pro-
fessional de grau mitjà i superior, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Santa Maria dels Apòstols, de Barcelona,
per reducció dels ensenyaments de forma-
ció professional de grau mitjà i per reducció
i ampliació dels ensenyaments de formació
professional de grau superior, en els termes
que s’especifiquen en 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Barcelona, 27 de juliol 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: 08008191.
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Adreça: c. Pere IV, 562, cantonada amb rbla.
Prim, 146-152.
Titular: Missioneres Creuades de l’Església.
NIF: Q2800372A.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família de sanitat amb el cicle formatiu de
farmàcia amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars, amb efectes a partir de la
fi del curs 2000-01.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família de sanitat amb el cicle formatiu
de d’higiene bucodental amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2000-01.

S’autoritza l’ampliació dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior: a la família de sanitat amb el ci-
cle formatiu de dietètica amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars, i amb el
cicle formatiu de documentació sanitària
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars, amb efectes 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:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat de
ciències de la natura i de la salut amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats
en la modalitat d’humanitats i ciències
socials amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars i 2 unitats en la modalitat de tecnolo-
gia amb capacitat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
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Família d’administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família de sanitat: cicle formatiu de cures
auxiliars d’infermeria amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

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

secretariat amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars).

Família de sanitat: cicle formatiu de die-
tètica amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars (en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars) i cicle formatiu de
documentació sanitària amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars.

(01.194.113)

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Esc. Prof. Salesiana, 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 Esc. Prof. Salesiana,
de Barcelona, en petició d’ampliació dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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; el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents pri-
vats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la forma-
ció professional en l’àmbit del sistema
educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Esc. Prof. Salesiana, de Barcelona, per
ampliació dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà, en els termes que
s’especifiquen en 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, 3 d’agost 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: 08014279.
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 42.
Titular: Congregació Salesiana.
NIF: Q0800901A.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família de fusta i moble, amb el cicle forma-
tiu de fabricació industrial de fusteria i mo-
ble amb un grup amb capacitat per a 30
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Batxillerat: dues unitats de la modalitat

d’humanitats i ciències socials, amb capa-
citat per a 70 llocs escolars; quatre unitats
de la modalitat de ciències de la naturalesa
i de la salut, amb capacitat per a 140 llocs
escolars, i sis unitats de la modalitat de
tecnologia, amb capacitat per a 210 llocs
escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa, amb un grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle
formatiu d’equips electrònics de consum,
amb quatre grups amb capacitat per a 120
llocs escolars, i cicle formatiu d’equips i
instal·lacions electrotècniques, amb dos
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).

Família de manteniment de vehicles d’au-
topropulsió: cicle formatiu d’electromecàni-
ca de vehicles, amb dos grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars (en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars).

Família d’arts gràfiques: cicle formatiu de
preimpressió en arts gràfiques, amb dos
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(en cap cas un grup no superarà ees 30 llocs
escolars).

Família de fusta i moble: cicle formatiu de
fabricació a mida i instal·lació de fusteria i
moble, amb dos grups amb capacitat per a
60 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars), i cicle for-
matiu de fabricació industrial de fusteria i
moble, amb un grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de mecanització, amb dos grups

amb capacitat per a 60 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).

Formació professional de grau superior:
Família d’arts gràfiques: cicle formatiu de

disseny i producció editorial, amb dos grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de desenvolupament de productes
electrònics, amb dos grups amb capacitat
per a 60 llocs escolars; cicle formatiu de
regulació i control automàtics, amb dos
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu de sistemes de teleco-
municació i informàtics, amb quatre grups
amb capacitat per a 120 llocs escolars, i
cicle formatiu d’instal·lacions electrotècni-
ques, amb dos grups amb capacitat per a
60 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars).

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de desenvolupament de projectes
mecànics, amb dos grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars, i cicle formatiu de pro-
ducció per mecanització, amb dos grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques, amb dos grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, i cicle formatiu d’adminis-
tració de sistemes informàtics, amb dos
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).

(01.204.057)

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ites-Ciape, 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 Ites-Ciape, de Bar-
celona, en petició d’ampliació de locals i dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i superior, 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; el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents pri-
vats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la forma-
ció professional en l’àmbit del sistema
educatiu,
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Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ites-Ciape, de Barcelona, per l’autorització
d’ampliació de locals i dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i grau
superior en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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, 9 d’agost 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: 08014176.
Denominació: Ites-Ciape.
Adreça: c. Bailèn, 36.
Titular: Eduardo Carbonell Martínez.
NIF: 37414540A.

S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Bailèn, 34, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2001-2902.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà amb
un grup amb capacitat per a 20 llocs esco-
lars per al cicle formatiu de laboratori d’imat-
ge, de la família de comunicació, imatge i
so, amb efecte a partir del curs 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
amb dos grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars per al cicle formatiu de realització
d’audiovisuals, ràdio i espectacles, de la
família de comunicació, imatge i so, i amb
dos grups amb capacitat per a 40 llocs es-
colars per al cicle formatiu de desenvolupa-
ment d’aplicacions informàtiques, de la fa-
mília d’informàtica, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família de comunicació, imatge i so: ci-

cle formatiu de laboratori d’imatge, amb dos
grups i capacitat per a 40 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 20 llocs
escolars).

Formació professional de grau superior:
Família de comunicació, imatge i so: cicle

formatiu de producció d’audiovisuals, ràdio

i espectacles, amb dos grups i capacitat per
a 40 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars); cicle forma-
tiu d’imatge, amb dos grups i capacitat per
a 40 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars), i cicle forma-
tiu de realització d’audiovisuals, ràdio i es-
pectacles, amb quatre grups i capacitat per
a 120 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars).

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques, amb 2 grups i capacitat per a 40 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 20 llocs escolars).

(01.212.005)

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Núria-Perpiñà, 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 Núria-Perpiñà, de
Barcelona, en petició d’ampliació i supres-
sió de locals, i d’ampliació dels ensenya-
ments de formació professional de grau mitjà
i superior, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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 orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; el Reial de-
cret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitaris; el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats, i el
Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professi-
onal a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Núria-Perpiñà, de Barcelona, per autoritzar
l’ampliació i supressió de locals i l’amplia-
ció dels ensenyaments de formació profes-
sional de grau mitjà i de grau superior en
els termes que s’especifiquen 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, 9 d’agost 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: 08006507.
Denominació: Núria-Perpiñà.
Adreça: c. Vallespir, 34.
Altres adreces: c. Melcior de Palau, 70-74;
c. Badalona, 1 bis, i c. Bethencour, 7.
Titular: Agrupació Escolar Núria, SL.
NIF: B08694143.

S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Comtes de Bell-lloc, 80, amb efecte a partir
de l’inici del curs 2001-2002.

S’autoritza la supressió de locals al c. Ba-
dalona, 1 bis, amb efecte a partir del final
del curs 2000-2001.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’administració, amb el cicle forma-
tiu de gestió administrativa, d’un grup, amb
capacitat per a 20 llocs escolars, amb efecte
a partir de l’inici del curs 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’hoteleria i turisme, amb el ci-
cle formatiu d’informació i comercialització
turístiques, d’un grup, amb capacitat per a
20 llocs escolars, i a la família de comerç i
màrqueting, amb el cicle formatiu de gestió
comercial i màrqueting, d’un grup, amb
capacitat per a 20 llocs escolars, amb efecte
a partir de l’inici del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: tres unitats de parvula-
ri, amb capacitat per a 75 llocs escolars
(situades al c. Bethencour, 7).

Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa, un grup, amb capaci-
tat per a 20 llocs escolars (situat al c. Com-
tes de Bell-lloc, 80).

Formació professional de grau superior:
Família d’hoteleria i turisme: cicle forma-

tiu d’informació i comercialització turísti-
ques, un grup, amb capacitat per a 20 llocs
escolars (situat al c. Comtes de Bell-lloc, 80).

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de gestió comercial i màrqueting, un
grup, amb capacitat per a 20 llocs escolars
(situat al c. Comtes de Bell-lloc, 80).

Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances, dos grups, amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars
(situats al c. Melcior de Palau, 70-74).

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques, dos grups, amb capacitat per a 60
llocs escolars; en cap cas un grup no supe-
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rarà els 30 llocs escolars (situats al c. Melcior
de Palau, 70-74).

(01.212.037)

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Cel-Blau, 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 Cel-Blau, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura d’un centre
docent privat d’educació infantil (primer cicle)
per transformació d’una llar d’infants autorit-
zada de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, 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 l’obertura del centre do-
cent privat Cel-Blau, de Barcelona, per
transformació de la llar d’infants del ma-
teix nom autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei, 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix poden interposar 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 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, 9 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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: 08049038.
Denominació: Cel-Blau.
Adreça: c. Consell de Cent, 203.
Titular: M. Eulàlia Balañá Vives.
NIF: 38510840P.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Cel-Blau per transformació de la llar
d’infants del mateix nom, amb efecte a partir
de l’inici del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: sis unitats de llar d’in-
fants, amb capacitat per a 82 llocs escolars.

(01.212.054)


