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RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2001, de
modificació de la Resolució de 8 d’agost de
2001, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de
Llobregat.
Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució de modificació de l’autorització
d’obertura del centre, publicada al DOGC
núm. 3476, pàg. 14150, de 19.9.2001,
i d’acord amb l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,

Resolc:

de segon cicle amb capacitat per a 300 llocs
escolars.”,
ha de dir:
“Educació secundària obligatòria: 8 unitats de primer cicle amb capacitat per a 240
llocs escolars i 9 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 270 llocs escolars.”
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
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, 29 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)
(01.298.107)

—1 Modificar l’annex de la Resolució de
8 d’agost de 2001, en el sentit següent:
On diu: “S’autoritza la reducció de tres
unitats de primer cicle de l’etapa d’educació secundària obligatòria, amb capacitat
per a 90 llocs escolars, amb efecte a partir
del final del curs 1999-2000”,
ha de dir: “S’autoritza la reducció de dues
unitats de primer cicle de l’etapa d’educació secundària obligatòria, amb capacitat
per a 60 llocs escolars i la reducció d’una
unitat de segon cicle de l’etapa d’educació
secundària obligatòria, amb capacitat per a
30 llocs escolars, amb efecte a partir del final
del curs 1999-2000”.
A la composició del centre a l’inici del curs
2000-2001, on diu: “Educació secundària
obligatòria: 7 unitats de primer cicle amb capacitat per a 210 llocs escolars i 10 unitats
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RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Giravolt, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Giravolt, 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
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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 Giravolt, 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
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, 7 de novembre 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: 08051586.
Denominació: Giravolt.
Adreça: av. Meridiana, 168-170.
Titular: Bou Castellà, Antoni.
NIF: 35004021E.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Escola Bressol Giravolt, SL,
amb NIF B61444170, 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 45 llocs escolars.
(01.306.040)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2001,
d’homologació de llibres de text i materials
curriculars per a l’alumnat dels centres
docents públics i privats d’ensenyament no
universitari.
El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de lli-

bres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per
al desenvolupament del currículum destinats
a ser utilitzats per l’alumnat dels centres docents públics i privats d’ensenyament no
universitari de Catalunya hauran de ser homologats pel Departament d’Ensenyament
i que els altres materials curriculars destinats al mateix alumnat podran ser prèviament homologats pel Departament d’Ensenyament. En ambdós casos, l’homologació
es realitzarà d’acord amb el procediment
que preveu el Decret esmentat.

Pose i M. R. Villagrasa. Editorial Grup Promotor Santillana.

Presentades a aquest Departament d’Ensenyament diverses sol·licituds d’homologació de llibres de text i de materials curriculars,
i havent-se’n constatat l’adequació als currículums establerts pel Govern de la Generalitat de Catalunya,

Matemàtiques 3 anys (quaderns 1-2-3).
Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge
matemàtic. A. Varela, M. Figueroa, O. Varela. Editorial Cruïlla.

Resolc:
Article únic. Homologar els llibres de text
i els materials curriculars que figuren a l’annex d’aquesta Resolució, destinats a
l’alumnat dels centres docents públics i
privats d’ensenyament no universitari de
Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 7 de novembre de 2001
P. D .

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX
EDUCACIÓ INFANTIL. PARVULARI

Llibres de text
Flis-Flas 5 anys. Globalitzat. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Rodamons 3 anys. Globalitzat. A. Uguina, C. Renom, F. Lanzas, D. Simancas, D.
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Rodamons 4 anys. Globalitzat. A. Uguina, C. Renom, G. Espejo, R. García, D. Pose
i M. R. Villagrasa. Editorial Grup Promotor
Santillana.
Rodamons 5 anys. Globalitzat. A. Uguina, C. Renom, G. Espejo, R. García, D. Pose
i M. R. Villagrasa. Editorial Grup Promotor
Santillana.
Material curricular

Matemàtiques 4 anys (quaderns 4-5-6).
Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge
matemàtic. A. Varela, M. Figueroa, O. Varela. Editorial Cruïlla.
Matemàtiques 5 anys (quaderns 7-8-9).
Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge
matemàtic. A. Varela, M. Figueroa, O. Varela. Editorial Cruïlla.
Món de paraules. Nivell 4. Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge verbal. R. M.
Roca, E. Batlle. Editorial Cruïlla.
Taller de festes i tradicions. 4 anys. Descoberta de l’entorn natural i social. A. Uguina, C. Renom. Editorial Grup Promotor
Santillana.
Taller de festes i tradicions. 5 anys. Descoberta de l’entorn natural i social. A. Uguina, C. Renom. Editorial Grup Promotor
Santillana.
Taller de creativitat. 3 anys. Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge plàstic. E.
González, E. Mariscal, D. Pose. Editorial
Grup Promotor Santillana.
Taller de creativitat. 4 anys. Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge plàstic. E.
González, M.R. Villagrasa, E. Mariscal. Editorial Grup Promotor Santillana.
Taller de creativitat. 5 anys. Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge plàstic. E.
González, M.R. Villagrasa, E. Mariscal, D.
Pose. Editorial Grup Promotor Santillana.
Taller de literatura infantil (lletra lligada).
Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge
verbal. A. Vallejo-Nágera. Grup Promotor
Santillana.
Taller de literatura infantil (lletra de pal).
Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge
verbal. A. Vallejo-Nájera. Editorial Grup Promotor Santillana.
Taller de matemàtiques. 4 anys. Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge matemàtic. A. Uguina. Editorial Grup Promotor Santillana.
Taller de matemàtiques. 5 anys. Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge matemàtic. A. Uguina. Editorial Grup Promotor
Santillana.
Taller d’experiments. 4 anys. Descoberta
de l’entorn natural i social. M.T. Feu, O.
Schaaff. Editorial Grup Promotor Santillana.
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Taller d’experiments. 5 anys. Descoberta
de l’entorn natural i social. M.T. Feu, O.
Schaaff. Editorial Grup Promotor Santillana.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE INICIAL

Llibres de text

Coneishement deth miei sociau e culturau 3. Coneixement del medi: social i cultural. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Espiadimonis 1. Medi social i cultural. Coneixement del medi: social i cultural. J.
Lorenz i F. Muñoz. Editorial Barcanova

Minibus 1. Llengües estrangeres: anglès. E.
Papiol, M. Toth. Editorial Macmillan Heinemann.

Espiadimonis 2. Medi social i cultural. Coneixement del medi: social i cultural. J.
Lorenz i F. Muñoz. Editorial Barcanova.

Minibus 2. Llengües estrangeres: anglès. E.
Papiol, M. Toth. Editorial Macmillan Heinemann.

Espiadimonis 1. Medi natural. Coneixement del medi: natural. A. Rodríguez. Editorial Barcanova.

La Musa 1. Educació artística: música. L.
Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.

Espiadimonis 2. Medi natural. Coneixement del medi: natural. A. Rodríguez. Editorial Barcanova.

La Musa 2. Educació artística: música. L.
Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.
Música 2. Educació artística: música. M.
Cano, O. Comelles, E. Dalmau, M. Sancho.
Editorial McGraw-Hill.
Fun English 1. Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton, I. Hearn, L. Sánchez.
Editorial Longman.
Fun English 2. Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton, I. Hearn, L. Sánchez.
Editorial Longman.

La Musa 3. Educació artística: música. L.
Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.
La Musa 4. Educació artística: música. L.
Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.
Material curricular
Educació física. Educació física. J. Ariño,
R. Benabarre, M.A. Luque. Editorial El Serbal.

Material curricular

Fun English 3. Quadern i disc compacte.
Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton,
I. Hearn. Editorial Longman.

Minibus 1. Casset. Llengües estrangeres:
anglès. E. Papiol, M. Toth. Editorial Macmillan Heinemann.

Fun English 4. Quadern i disc compacte.
Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton,
I. Hearn. Editorial Longman.

Minibus 2. Casset. Llengües estrangeres:
anglès. E. Papiol, M. Toth. Editorial Macmillan Heinemann.

La Musa 3. Disc compacte. Educació artística: música. L. Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.

Educació física 1. Educació física. J.
Ariño, R. Benabarre, M. M. Puig. Editorial El
Serbal.

La Musa 4. Disc compacte. Educació artística: música. L. Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Llibres de text
Llengua 1. Llengua catalana i literatura.
Crèdits comuns 1 i 2. 1r cicle. F. Vernet, I.
Salvatella, M. Rojals. Editorial Edebé.
Llengua 2. Llengua catalana i literatura.
Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. F. Vernet, I.
Salvatella, M. Rojals. Editorial Edebé.
A poc a poc. Llengua catalana i literatura. 1r cicle. Crèdits comuns 1 i 2, i 1 crèdit
variable. J.R. Vidal, J. Castells-Cambray i I.
Satrústegui. Editorial McGraw-Hill
Dintel. Llengua castellana i literatura. 2n cicle. Crèdits comuns 7 i 8. E. Cañete, D. Fernández, D. Rodríguez. Editorial Castellnou.
Descobrim la matèria i l’energia. Ciències
de la naturalesa. 1r cicle. Crèdits comuns 3
i 4. M. J. Bouzas, M. Majolero, S. Serra, P.
Compte. Editorial McGraw-Hill.
Endinsem-nos en l’àtom i el moviment. Ciències de la naturalesa. 2n cicle. Crèdits
comuns 7 i 8. M.J. Bouzas, M. Majolero, S.
Serra, P. Compte. Editorial McGraw-Hill.
Processos industrials. Tecnologia. 2n cicle. Crèdit comú 6. B. Hernández, N. Llovet, M.I. Rodriguez, C. Sánchez. Editorial
Baula.
Material curricular
Descobrim la matèria. Quadern. Ciències
de la naturalesa. 1r cicle. Crèdit comú 3. M.
Majolero, P. Compte, M.J. Bouzas, S. Serra. Editorial McGraw-Hill.
Descobrim l’energia. Quadern. Ciències
de la naturalesa. 1r cicle. Crèdit comú 4.
M. Majolero, P. Compte, M.J. Bouzas, S.
Serra. Editorial McGraw-Hill.
Endinsem-nos en l’àtom. Quadern. Ciències de la naturalesa. 2n cicle. Crèdit comú
7. M.J. Bouzas, M. Majolero, S. Serra, P.
Compte. Editorial McGraw-Hill.

Educació física 2. Educació física. J.
Ariño, R. Benabarre, M. M. Puig. Editorial El
Serbal.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR

La Musa 1. Disc compacte. Educació artística: música. L. Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.

Lengua 5. Llengua castellana i literatura.
V. Martínez i d’altres. Editorial Vicens Vives.

Endinsem-nos en el moviment. Quadern.
Ciències de la naturalesa. 2n cicle. Crèdit
comú 8. M.J. Bouzas, M. Majolero, S. Serra,
P. Compte. Editorial McGraw-Hill.

Medi 6. Coneixement del medi: social i
cultural. M. García i d’altres. Editorial Vicens
Vives.

Desigualtats. Matemàtiques. 2n cicle.
Crèdit variable tipificat. M. Lasala. Editorial
Castellnou.

Matemàtiques 6. Matemàtiques. J. Fraile.
Editorial Vicens Vives.

Fem música. Música. 1r cicle. Crèdits comuns 1-2. M. Domeque, E. Lagarriga, E.
Sagalés. Editorial Castellnou.

La Musa 2. Disc compacte. Educació artística: música. L. Martínez Chinchón. Editorial Vicens Vives.
Fun English 1. Quadern i disc compacte.
Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton,
I. Hearn, L. Sánchez. Editorial Longman.
Fun English 2. Quadern i disc compacte.
Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton,
I. Hearn, L. Sánchez. Editorial Longman
EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ

Llibres de text

Get set go! 3. Llengües estrangeres: anglès. C. Lawday, L. Driscoll. Editorial Oxford
University Press.
Get set go! 4. Llengües estrangeres: anglès. C. Lawday, L. Driscoll. Editorial Oxford
University Press.

Llibres de text
Lengua castellana 3. Entre amigos. Llengua castellana i literatura. L. Romo, C.
Romero, A. Honrado. Editorial Grup Promotor Santillana.

L’aigua per viure! El riu Congost. Interdisciplinari. 1r cicle. Crèdit variable. Belén Fernández i Èlia Montagud. Editorial Signum,
serveis museogràfics i del patrimoni.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. BATXILLERAT

Llibres de text

Material curricular
Educació física. Educació física. J. Ariño,
R. Benabarre, M.A. Luque, F. Blanch. Editorial El Serbal.

Fun English 3. Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton, I. Hearn. Editorial Longman.

Get set go! 3. Quadern i casset. Llengües
estrangeres: anglès. C. Lawday, L. Driscoll.
Editorial Oxford University Press.

Fun English 4. Llengües estrangeres: anglès. J. Leighton, I. Hearn. Editorial Longman.

Get set go! 4. Quadern i casset. Llengües
estrangeres: anglès. C. Lawday, L. Driscoll.
Editorial Oxford University Press.
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Arreu. Història. Matèria comuna. 3 crèdits. M. Garcia, C. Gatell, J. Palafox, M.
Risques. Editorial Vicens Vives.
Material curricular
Química II. Química. Modalitats de ciències de la naturalessa i de la salut. Crèdits
4-5-6. T. García, J.R. García-Serna. Editorial Edebé.
(01.306.042)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 0002/02).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0002/02.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: manteniment
de les instal·lacions de l’aire condicionat i
calefacció de l’edifici seu dels serveis centrals del Departament, a la Via Augusta, 202226, de Barcelona.
b) Termini d’execució: 1 de gener al 31
de desembre de 2002.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària i anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 150.000,00 euros.
Mantenimiento: 120.000,00 euros.
Material: 30.000,00 euros.
Aquesta contractació queda supeditada
a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost per
a l’any 2002.
—5 Garanties
Provisional: 3.000,00 euros, únicament
requerida a empreses estrangeres comunitàries i no comunitàries, no classificades.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 7, categoria A.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Registre general del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-

sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament
del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

interposat pel centre docent privat Freta, de
Mataró, contra la Resolució de 17 de gener
de 2001, que resolia de forma definitiva les
sol·licituds de modificació i renovació dels
concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells postobligatoris,
que prèviament s’havien resolt provisionalment per la Resolució de 15 de juny de 2000.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit que
s’especifica a l’annex d’aquesta resolució i
amb efectes a partir de l’1 de setembre de
2001.
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.
Barcelona, 12 de novembre de 2001

Barcelona, 9 de novembre de 2001
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(01.313.024)

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2001,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució
de 2 de juliol de 2001, del recurs de reposició interposat per la titularitat del centre
docent privat Freta, de Mataró, contra la Resolució de 17 de gener de 2001.
Per Resolució de 17 de gener de 2001
(DOGC núm. 3316, de 30.1.2001), es van
resoldre de forma definitiva les sol·licituds de
modificació i renovació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris, que prèviament
s’havien resolt provisionalment per la Resolució de 15 de juny de 2000 (DOGC núm.
3175, de 5.7.2000), que va atorgar al centre Freta, de Mataró, el concert educatiu per
a 2 unitats de primer curs i 3 unitats de segon
curs de batxillerat i es va denegar el concert
per a 1 unitat d’aquest mateix nivell.
Contra aquesta Resolució, el centre Freta va interposar un recurs de reposició, pel
qual reclamava 3 unitats de primer curs i 2
de segon curs de batxillerat, que s’ha estimat per la Resolució de 2 de juliol de 2001.
Per tant l’estimació del recurs de reposició
indicat comporta la modificació del concert
educatiu del centre.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 2 de
juliol de 2001, per la qual s’estima el recurs
1088

Codi: 08034141.
Denominació: Freta.
Municipi: Mataró.
Comarca: Maresme.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.
1r curs: 3 priv.
2n curs: 2 priv.
(01.316.010)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2001,
per la qual s’atribueix una nova denominació específica al col·legi d’educació infantil
i primària Anselm Cabanes-Francesc Barjau
i Pons, de Manresa.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària esmentat per
atribuir-li una nova denominació específica,
es va instruir l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària,
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària Anselm Cabanes-Francesc Barjau i
Pons, amb número de codi 08059755,
ubicat a la Font dels Capellans, s/n, de

Núm. 888

Manresa, comarca del Bages, la denominació específica de La Font.
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, 13 de novembre de 2001
(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2001,
per la qual es prorroga el termini que preveu la Resolució de 22 d’octubre de 2001,
per la qual s’obre convocatòria per a la
concessió dels Premis Catalunya d’Educació, de reconeixement social a mestres,
professores, professors, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana, corresponents a l’any 2001.
La Resolució de 22 d’octubre de 2001,
per la qual s’obre convocatòria per a la
concessió dels Premis Catalunya d’Educació, de reconeixement social a mestres,
professores, professors, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola
catalana, corresponents a l’any 2001, estableix, a l’apartat 4, el termini comprès entre
l’1 i el 30 de novembre de 2001 per presentar les propostes de concessió dels premis.
Atès el curt lapse de temps en què s’ha
publicat el Decret de creació dels premis,
l’Ordre que n’estableix els requisits legals
per a la seva concessió i la Resolució de la
primera convocatòria dels premis, és convenient ampliar el termini de presentació de
les propostes;
Per tot això,

sió dels Premis Catalunya d’Educació, de
reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d’ensenyament i
institucions impulsores de l’escola catalana, corresponents a l’any 2001.
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.

P. D.

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(01.316.011)

Resolc:

Barcelona, 15 de novembre de 2001

L’amplicació fins al dia 31 de gener de
2002, del termini que preveu l’apartat 4 de
la Resolució de 22 d’octubre de 2001, per
la qual s’obre convocatòria per a la conces-

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(01.319.097)

© Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 5.800 Pta anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: Gràfiques 92, SA
1089

