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RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2001,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Astèrix, de Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de la
llar d’infants Astèrix, de Badalona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre docent
privat, per transformació d’una llar d’infants
autoritzada 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
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Astèrix, de Badalona, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució,
per la transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
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que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 28 de setembre de 2001
P . D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Per Resolució de 30 d’octubre de 1984
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
del centre docent privat Camps y Fabrés,
de Manresa.

Resolc:

Per Resolució de 9 d’abril de 2001 es va
iniciar d’ofici l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat Camps y
Fabrés, de Manresa, que es va haver de
notificar mitjançant Edicte de 12 de juny de
2001 (DOGC núm. 3418, de 27.6.2001),
d’acord amb el que disposa l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Ribas, de Rubí, per ampliació d’ensenyaments, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Sabadell, 28 de setembre de 2001

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de Codi: 08051811.
Denominació: Astèrix.
Adreça: c. Doctor Daudi, 14.
Titular: Díaz Arnau, José.
NIF: 38667168M.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Astèrix, de Badalona, per transformació de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes des de l’inici del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil:
4 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 49 llocs escolars.
(01.268.073)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Ribas, de Rubí.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat Ribas, de Rubí, en petició de
modificació de l’autorització d’obertura per
ampliació d’ensenyaments, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

Un cop exhaurit el termini previst a l’article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Rubí.
Localitat: Rubí.
Núm. de codi: 08023751.
Denominació: Ribas.
Adreça: c. Lluís Ribas, 2-4.
Titular: Patronato Ribas.
NIF: G08252637.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura per ampliació d’ensenyaments, amb efectes a partir de l’inici del curs
2001-2002.
Autorització d’obertura de l’etapa d’educació 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.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de segon cicle (parvulari) amb capacitat per a 75 llocs
escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
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.
(01.284.088)

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

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2001, per la
qual es declara el cessament d’activitats del
centre docent privat Camps y Fabrés, de
Manresa.
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(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)
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ANNEX

ANNEX

COMARCA DEL BAGES

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Núm. de codi: 08020437.
Denominació: Camps y Fabrés.
Adreça: Sèquia, 39.
Titular: Francisco Salvadó Cid.
NIF: no consta.
El cessament d’activitats del centre docent privat Camps y Fabrés, de Manresa, té
efectes des de la fi del curs 1995-96.

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Arenys de Munt.
Localitat: Arenys de Munt.
Núm. de codi: 08057813.
Denominació: La Caseta Amagada.
Adreça: av. Panagall, 85 (interior).
Titular: M. Àngels Salichs Pont.
NIF: 38794614P.
S’autoritza el canvi de titularitat que passa a ser d’escola bressol La Caseta Amagada, SCCL, amb NIF F62220959 i amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
4 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 61 llocs escolars.

(01.268.074)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
La Caseta Amagada, d’Arenys de Munt.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Caseta Amagada,
d’Arenys de Munt, en petició de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim
general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat La
Caseta Amagada, d’Arenys de Munt, per
canvi de titularitat, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Barcelona, 2 d’octubre 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)

mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 9 d’octubre de 2001
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(01.281.011)

(01.274.041)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual es deixen inactius diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual s’atribueix una nova denominació específica a una secció d’educació secundària de Cadaqués.

L’evolució de les necessitats d’escolarització du a modificar la programació de llocs
escolars adequadament, la qual cosa pot
comportar canvis en la xarxa de centres
docents.

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

La Delegació Territorial d’Ensenyament de
Lleida ha tramitat diversos expedients que
afecten diversos col·legis d’educació infantil i primària, expedients que compten amb
l’informe favorable de la inspecció d’Ensenyament

Atès que 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
secundària i formació professional de grau
superior;

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

Per tot això,

Resolc:

Resolc:

Article únic. Deixar inactius els col·legis
d’educació infantil i primària que s’esmenten a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes acadèmics i administratius des de
la fi del curs escolar 2000-2001.

Atribuir a la secció d’educació secundària de Cadaqués, amb número de codi
17006678, del carrer Quatre Camins (carretera del Cap de Creus), de Cadaqués, de
la comarca de l’Alt Empordà, la denominació específica de Cap de Creus.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un
1055

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
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tracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 9 d’octubre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LLEIDA

Comarca: Garrigues.
Municipi: Granyena de les Garrigues.
Unitat de població: Granyena de les Garrigues.
Codi de centre: 25005867.
Denominació: col·legi d’educació infantil i
primària El Roser.
Adreça: c. Portal, s/n.
Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran al col·legi d’educació infantil i primària l’Espígol,
amb número de codi 25001916, de Juncosa.
Comarca: Solsonès.
Municipi: Odèn.
Unitat de població: Cambrils.
Codi de centre: 25003381.
Denominació: col·legi d’educació infantil i
primària de Cambrils.
Adreça: c. de l’Escola, 1.
Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran al col·legi
d’educació infantil i primària Aiguadora, amb
número de codi 25003330, de Navès.
Comarca: Val d’Aran.
Municipi: Garòs.
Unitat de població: Naut Aran.
Codi de centre: 25005818.
Denominació: col·legi d’educació infantil i
primària Es Colomies.
Adreça: c. Eth Solei, s/n.
Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran al col·legi
d’educació infantil i primària Garona, amb
número de codi 25004929, de Vielha e
Mijaran.
(01.281.010)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants I-Beth2,
de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel promotor de la llar d’infants I-Beth2, de Barcelona, en petició de canvi de titularitat i
de denominació, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei or-

gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants I-Beth2,
de Barcelona, per canvi de titularitat i de denominació, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiqu e s i de l p ro c e d im e n t a d m in is t r a t iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.
Barcelona, 9 d’octubre 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)

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de la llar d’infants Alikuki, de Barcelona, en
petició de canvi de titularitat, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el canvi de titularitat de la
llar d’infants Alikuki, de Barcelona, en els
termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada dava nt la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

ANNEX
Barcelona, 9 d’octubre de 2001
COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08054794.
Denominació: I-Beth2.
Adreça: c. Entença, 100-106.
Titular: Moya Arenas, M. Dolores.
NIF: 38475714A.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Marta Cruz Beso, amb NIF
37380147H, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Xiulet.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants vigent fins
al 24 d’octubre de 2002, amb una capacitat màxima de 50 llocs escolars.
(01.281.002)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Alikuki,
de Barcelona.
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(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: 08049269.
Denominació: Alikuki.
Adreça: c. Garrigó, 1-3.
Titular: Alicia Sanz Zaragoza.
NIF: 38064152A.
S’autoritza el canvi de titularitat de la llar
d’infants a favor de Josefa Garrós Delgado,
amb NIF 36547426N, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants vigent fins
al 24 d’octubre de 2002, amb capacitat per
a 25 llocs escolars.
(01.281.003)

Núm. 884

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Joan Bosco, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Joan Bosco, de
Barcelona, en petició d’autorització d’obertura del nivell d’educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats.

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Joan Bosco, de Barcelona, per obertura del nivell d’educació infantil, en els
termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Barcelona, 9 d’octubre 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: 08011394.
Denominació: Sant Joan Bosco.
Adreça: pg. Vall d’Hebron, 258-260.
Titular: Salesians.
NIF: Q0800036F.
S’autoritza l’obertura del nivell d’educació infantil amb 9 unitats de parvulari, amb
capacitat per a 225 llocs escolars amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.
Educació primària: 24 unitats amb capacitat per a 600 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria:8 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 8 unitats amb capacitat per a
280 llocs escolars de les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la natura i de la salut i tecnologia.

1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 9 d’octubre 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)

(01.281.004)
ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Karmay, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Karmay, de Barcelona,
en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Karmay en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es dipositaran a l’institut d’educació secundària Salvador Seguí,
codi 08044053, de Barcelona
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
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Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036767.
Denominació: Karmay.
Adreça: c. Balcells, 12-14.
Titular: Huertas Pasquier, Carlos.
NIF: 046028124H.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Karmay, amb efectes a
partir de la fi del curs 2000-01.
(01.281.007)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre docent privat Quitxalla, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Quitxalla, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre docent privat d’educació infantil de
primer cicle, per transformació d’una llar
d’infants autoritzada 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 esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Quitxalla, de Barcelona, en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució, per transformació de la llar d’infants
del mateix nom autoritzada de conformitat
amb la legislació anterior a la Llei orgànica

Full de disposicions i actes administratius

1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

sament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 9 d’octubre 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: 08049877.
Denominació: Quitxalla.
Adreça: pg. Valldaura, 204.
Titular: C. E. Grey, SL.
NIF: B08660557.
S’autoritza l’obertura del centre docent privat Quitxalla, de Barcelona, per transformació de la llar d’infants del mateix nom, 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.

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Betsaida-Horta, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 9 d’octubre 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

(01.281.008)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Betsaida-Horta, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Betsaida-Horta, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036287.
Denominació: Betsaida-Horta.
Adreça: c. Marquès de Foronda, 35.
Titular: Pablo Rodríguez Mansilla.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Betsaida-Horta, de
Barcelona, amb efectes a partir de la fi del
curs 2000-01.
(01.281.009)
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RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2001, per
la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu
corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques de diversos cossos
docents.
D’acord amb el que estableix la Resolució de 27 de març de 2000 (DOGC núm.
3110, de 30.3.2000), per la qual es va
obrir convocatòria per a la realització de
proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l’adquisició de
noves especialitats, els aspirants han efectuat el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució de 13 de
desembre de 2000 (DOGC núm. 3294, de
29.12.2000).
Atès que l’esmentada Resolució de 27 de
març de 2000, disposa a la base 12 que el
Departament d’Ensenyament procedirà a
publicar la llista definitiva de seleccionats en
el procés selectiu en acabar la fase de pràctiques, cal fer les declaracions escaients,
tenint en compte que les comissions qualificadores, constituïdes a l’empara del que
disposa la Resolució de 13 de desembre de
2000, han avaluat i qualificat la fase de
pràctiques dels que l’han efectuada durant
el curs acadèmic 2000-2001.
Amb aquesta finalitat, d’acord amb la proposta de la Direcció General de Recursos
Humans,

Resolc:
—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució de 18 de març de
1999, els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i del cos de
professors d’ensenyament secundari per la
Resolució de 15 d’octubre de 1999 (DOGC
núm. 3023, de 25.11.1999), modificada per
la Resolució de 15 d’abril de 2000 (DOGC
núm. 3127, de 26.4.2000), que no van
poder ser avaluats perquè tenien ajornada
la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 1999-2000 i que es detallen a l’annex
1 d’aquesta Resolució.
—2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu
convocat per la Resolució de 18 de març
de 1999, els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques del cos de mestres i del
cos de professors d’ensenyament secundari per la Resolució de 15 d’octubre de
1999, modificada per la Resolució de 15
d’abril de 2000, que no van poder ser
avaluats amb la seva promoció atès que
van prestar serveis per un període inferior
a sis mesos i que es detallen a l’annex 2
d’aquesta Resolució.
—3 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució de 18 de març de
1999, els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i del cos de
professors d’ensenyament secundari per la
Resolució de 15 d’octubre de 1999, modificada per la Resolució de 15 d’abril de

Núm. 884

2000, que consten a l’annex 3, que van
haver de repetir les pràctiques durant el curs
acadèmic 20000-2001 en haver estat declarats no aptes.
—4 Declarar no apta en la fase de pràctiques la senyora Maria Martín Bravo, amb
DNI 052396658J, nomenada funcionària
en pràctiques de l’especialitat d’anglès del
cos de mestres per la Resolució de 25 de
gener de 1999 (DOGC núm. 2821, de
5.2.1999), la qual no va ser avaluada durant el curs acadèmic 1999-00, per causes justificades i, incorporada durant el
curs acadèmic 2000-2001 per a la realització de la mateixa, ha estat qualificada
com a no apta per la comissió corresponent. En conseqüència podrà incorporarse amb els seleccionats de la següent
promoció per repetir per una sola vegada
la fase de pràctiques.
—5 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procés selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques del cos de mestres, del cos de
professors d’ensenyament secundari, del
cos de professors tècnics de formació professional i del cos de professors d’escoles
oficials d’idiomes per la Resolució de 24 de
novembre de 2000 (DOGC núm. 3283, de
12.12.2000), modificada per la Resolució de
26 de gener de 2001 (DOGC núm. 3321,
de 6.2.2001) llevat dels casos que s’especifiquen als punts següents.
—6 La senyora Núria Guixa Boixereu,
amb DNI 078078587G, nomenada funcionària en pràctiques en l’especialitat de biologia i geologia del cos de professors
d’ensenyament secundari, no ha estat avaluada perquè tenia concedit l’ajornament
de la fase de pràctiques durant el curs
acadèmic 2000-2001.
—7 Els aspirants que es detallen a l’annex 4 d’aquesta Resolució, que han prestat
serveis durant un període inferior a sis
mesos, establert en la base 13 de la Resolució de 13 de desembre de 2000, de regulació de la fase de pràctiques, no han estat
avaluats durant curs 2000-2001, per causes justificades, i en conseqüència hauran
de repetir la fase de pràctiques durant el
curs 2001-2002.
—8 Declarar no aptes a la fase de pràctiques els aspirants que es detallen a l’annex 5
d’aquesta Resolució, que segons el que disposa la base 11 de la Resolució de 27 de març
de 2000, podran incorporar-se amb els seleccionats de la següent promoció per repetir
per una única vegada la fase de pràctiques.
—9 S’accepta la renúncia a realitzar la
fase de pràctiques en l’especialitat d’operacions de processos del cos de professors tècnics de formació professional al
senyor Juan José Paz Marín, amb DNI
034735477A, el qual tenia concedit l’ajornament de la fase de pràctiques durant el
curs acadèmic 2000-2001. La seva renúncia implica la pèrdua dels drets que li puguin correspondre com a seleccionat en
aquella especialitat i cos en el procediment
selectiu convocat per la Resolució de 27
de març de 2000.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin oportú per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 5 d’octubre de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: llatí.
Cognoms i nom: Cozar Marín, Josep Maria.
DNI: 046567812B.
ANNEX 4
COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Soler Mateu, Isabel.
DNI: 077911476B.
Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Urnicia Ruíz, Carina.
DNI: 043414606J.
Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Saborido Girón, Mercedes.
DNI: 033962643S.
Especialitat: educació física.
Cognoms i nom: Pérez Rius, Eulàlia.
DNI: 046345371A.
COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: producció en arts gràfiques.
Cognoms i nom: Lebrón Pérez, Carmen.
DNI: 043510865V.

ANNEX 1
COS DE MESTRES

ANNEX 5

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Turón Balcells, M. Isabel.
DNI: 036986498Z.
Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Vilaregut Urtusol, Meritxell.
DNI: 052154392Y.
COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: anglès.
Cognoms i nom: Piñeiro Pérez, Marcos.
DNI: 033326299N.
Especialitat: anglès.
Cognoms i nom: Gimeno Vidal, Dolores.
DNI: 052799244F.

COS DE MESTRES

Especialitat: anglès.
Cognoms i nom: Amor Pino, M. Carmen.
DNI: 043677546V.
Especialitat: educació musical.
Cognoms i nom: García Chacón, Alejandro.
DNI: 045540585X.
COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: informàtica.
Cognoms i nom: Alonso Pérez, Roberto.
DNI: 020011649Q.
COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ANNEX 2
COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Nieto Cardenas, M. José.
DNI: 038145156R.
COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: llatí.
Cognoms i nom: Iranzo Abellan, Salvador.
DNI: 043419570D.
ANNEX 3
COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Domingo Fornells, Dúnia.
DNI: 039341736Y.
Especialitat: educació física.
Cognoms i nom: Herrera Cabrera, Pilar.
DNI: 052151216G.
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Especialitat: serveis a la comunitat.
Cognoms i nom: Gené Casals, Josep.
DNI: 039028177Y.
Especialitat: producció en arts gràfiques.
Cognoms i nom: Raventós Cardús, Alejandro.
DNI: 046223284T.
(01.278.067)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 310/2001, procediment abreujat, interposat per la Confederació General del Treball de Catalunya.
En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 310/2001, procediment abreujat, interposat per la Confederació General
del Treball de Catalunya;

Full de disposicions i actes administratius

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentarse davant el Jutjat esmentat, en el termini
de nou dies a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC,
els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 310/2001, procediment abreujat, interposat contra la Resolució de 10 de maig de 2001, per la qual
es dicten instruccions relatives a l’assignació de destinacions al personal interí dels
cossos docents d’ensenyament no universitari i a la gestió de la borsa d’aspirants a
cobrir places vacants i substitucions en
règim d’interinitat d’aquests cossos per al
curs 2001-02. La vista d’aquest procediment s’ha fixat pel dia 18 de desembre de
2001 a les 11.30 hores a la Sala de Vistes
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la
qual poden acudir acompanyats de les
proves que els interessi proposar.
—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.
Barcelona, 16 d’octubre de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(01.289.044)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució de
29 de maig de 2001, que dóna instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres docents d’educació secundària de
Catalunya per al curs 2001-2002 (Full de disposicions i actes administratius del Departament d’Ensenyament, núm. 870, juny 2001).
Havent observat errades en el text de la
Resolució de 29 de maig de 2001, que dóna
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents d’educació
secundària de Catalunya per al curs 20012002, publicada en el Full de disposicions i
actes administratius del Departament d’Ensenyament, núm. 870, juny 2001, se’n detalla l’oportuna correcció:
En la pàgina 732, “Annex 2, Llista d’obres
de literatura catalana contemporània, primer
cicle”,
on diu: “Josep-Francesc Delgado, Nima
el xerpa; Si puges al Sagarmatha”,
ha de dir: “Josep-Francesc Delgado,
Nima, el xerpa de Namtxe o la recerca d’un
norpa errant; Si puges al Sagarmatha quan
fumeja neu i vent”.

on diu: “G. Fuertes, Poemas.
ha de dir: “G. Fuertes, selecció de poemes”,
on diu: “L. Sepúlveda, La gaviota y el gato
que la enseñó a volar”,
ha de dir: “L. Sepúlveda, Historia de una
gaviota y del gato que le enseñó a volar”,
on diu: “J.M. Plaza, Entre el clavel y la
rosa”,
ha de dir: “J.M. Plaza, Entre el clavel y la
rosa: antología de la poesía española”,
on diu: “H. Quiroga, Cuentos de la selva
y otros relatos”,
ha de dir: “H. Quiroga, Cuentos de la
selva”,
on diu: “C. Ruiz Safón”,
ha de dir: “C. Ruiz Zafón”,
on diu: “L. Sepúlveda, Un viejo que leía
historias de amor”.
ha de dir: L. Sepúlveda, Un viejo que leía
novelas de amor”.

En la pàgina 732, “Annex 2, Llista d’obres
de literatura catalana contemporània, segon
cicle”, cal afegir-hi les obres següents:
“Quim Monzó, El perquè de tot plegat.
Josep Vallverdú, Els fugitius de Troia”.

En el mateix apartat, s’han de suprimir les
obres següents:
“M. Gripe, Los escarabajos vuelan al
atardecer.
E. Piquer, La chila del tiempo.
M. Rivas, El lápiz del carpintero i La lengua de las mariposas”.

En la pàgina 732, “Annex 2, Llista d’autors i autores clàssics de literatura catalana”, s’han d’afegir els següents:
“Josep M. de Sagarra
Manuel de Pedrolo”.

En el mateix apartat, “primer cicle”, s’han
d’afegir les obres següents:
“E. Verdú, Equipaje de mano.
G. Moure, Lilí, libertad.
F. Alonso, Sopaboba”.

En la pàgina 732, “Annex 2, Llista d’obres
de literatura castellana contemporània”,

Barcelona, 24 d’octubre de 2001

on diu: “A. Casona, La casa del alba”,
ha de dir: “A. Casona, La dama del alba”,

Ramon Farré i Roure
Secretari general
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