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RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Gala, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Gala, de Terrassa, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
tats, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat 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 sis-
tema 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 Gala, de Terrassa, amb
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número de codi 08057655, amb efectes a
partir de la fi del curs 2000-2001.

—2 La documentació acadèmica de
l’alumnat del centre Gala, de Terrassa, serà
dipositada al centre docent públic IES Ri-
bot i Serra, de Sabadell.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Sabadell, 22 d’octubre de 2001

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(01.290.142)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Garbí, d’Esplugues de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Garbí, d’Esplugues de
Llobregat, en petició d’ampliació dels en-
senyaments de batxillerat de la modalitat de
tecnologia, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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
Garbí, d’Esplugues de Llobregat, per am-
pliació dels ensenyaments de batxillerat de
la modalitat de tecnologia, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—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.

Sant Feliu de Llobregat,
12 de novembre de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Núm. de codi: 08017025.
Denominació: Garbí.
Adreça: c. Sant Mateu, 13-15.
Titular: Escola Garbí, SA.
NIF: A08134280.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat de la modalitat de tecnologia,
amb efectes a partir del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de segon ci-
cle amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

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: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars en les modalitats de ci-
ències de la naturalesa i la salut, humani-
tats i ciències socials, i tecnologia.

(01.316.005)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2001,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat La Cuca Fera, de la Palma de
Cervelló.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants La Cuca Fera, de la Palma
de Cervelló, en petició d’autorització d’ober-

tura d’un centre docent privat d’educació
infantil de llar d’infants, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 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 docent
privat La Cuca Fera, de la Palma de Cervelló,
per transformació d’una llar d’infants auto-
ritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, 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 exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Sant Feliu de Llobregat,
12 de novembre de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: la Palma de Cervelló.
Localitat: la Palma de Cervelló.
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Núm. de codi: 08048265.
Denominació: La Cuca Fera.
Adreça: av. Catalunya, 90.
Titular: Marta Obiols Planas.
NIF: 37694547-P.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat La Cuca Fera, de la Palma de Cervelló,
per transformació de la llar d’infants del
mateix nom, amb efectes des de l’inici del
curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(01.316.006)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat El Racó del Petit, de Vilanova i la Geltrú.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Racó del Petit, de
Vilanova i la Geltrú, en petició de reducció
d’unitats del nivell d’educació infantil (parvu-
lari), ampliació de locals i ampliació d’unitats
del nivell d’educació infantil (llar d’infants), es
va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Racó del Petit, de Vilanova i la Geltrú, per
reducció d’unitats del nivell d’educació in-
fantil (parvulari), ampliació de locals i ampli-
ació d’unitats del nivell d’educació infantil
(llar d’infants), en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre 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 Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 13 de novembre 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 GARRAF

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Núm. de codi: 08036329.
Denominació: El Racó del Petit.
Adreça: c. Correu, 63.
Titular: Raquel Marinelli Mente.
NIF: X0012368V.

S’autoritza la reducció d’1 unitat d’edu-
cació infantil (parvulari), amb capacitat per
a 25 llocs escolars, amb efectes a partir de
la fi del curs 2000-2001.

S’autoritza l’ampliació dels locals del cen-
tre amb els nous locals situats al carrer de
Lepant, núm. 18, amb efectes des de l’inici
del curs 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats d’edu-
cació infantil (llar d’infants), amb capacitat
per a 41 llocs escolars, situades al carrer
de Correu, núm. 63, i 3 unitats d’educació
infantil (llar d’infants), amb capacitat per a
41 llocs escolars, situades al carrer de Le-
pant, núm. 18, amb efectes des de l’inici
del curs 2001-2002.
Composició del centre a l’inici del curs 2001-
2002:
Autorització d’obertura:

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

per a 41 llocs escolars, situades al carrer
de Correu, núm. 63.

3 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 41 llocs escolars, situades al carrer
de Lepant, núm. 18.

(01.316.007)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2001,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Can Serra, de Cardedeu.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Can Serra de Cardedeu, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre 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’expe-
dient 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 Can Serra, de Cardedeu, en els
termes que s’espec i f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 13 de novembre 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)

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Cardedeu.
Localitat: Cardedeu.
Núm. de codi: 08048204.
Denominació: Can Serra.
Adreça: c. Mestre Ramon Massip, 1.
Titular: Puericultura Cardedeu, SCL.
NIF: F08998312.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Can Serra de Cardedeu, per transfor-
mació 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:
7 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 88 llocs escolars.

(01.316.012)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contracta-
cions.

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

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

nex d’aquest Anunci.

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

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

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

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

—6 Obtenció de documentació i infor-
mació

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

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

c) Localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 934.00.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 934.00.69.77.
Pel que fa a l’obra núm. 2 també es pot

obtenir documentació a:
a) Entitat: Delegació Territorial del Depar-

tament d’Ensenyament a Tarragona.
b) Domicili: Sant Francesc, 7.
c) Localitat: 43003 Tarragona.
d) Telèfon: 977.23.90.00.
e) Fax: 977.25.14.50.

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula desena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitats: Registre general del Departament

d’Ensenyament i Delegació Territorial del De-
partament d’Ensenyament a Tarragona es-
mentada al punt 6è d’aquest Anunci.

Domicili del Registre general: Via Augus-
ta 202-226.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

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

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

Contractacions.

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—9 Despeses de l’anunci: l’import d’aquest
anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 26 de novembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte: obres RAM barreres (ascensor,
rampes, lavabo minusvàlids, pista mur i
coberta taller a l’Institut d’Ensenyaments
Secundaris Palau Ausit de Ripollet (Vallès
Occidental) (exp. 175/01).
Pressupost de licitació: 19.252.548 ptes.
IVA inclòs, equivalent a 115.710,14 euros.
Termini d’execució: 4 mesos.
Classificació empresarial exigida: grup C
complet, categoria A.

Obra núm. 2
Objecte: rehabilitació del claustre i façanes
a l’Institut d’Ensenyaments Secundaris Sal-
vador Vilaseca de Reus (Baix Camp) (exp.
170/01).
Pressupost de licitació: 52.151.416 ptes.
IVA inclòs, equivalent a 313.436,32 euros.
Termini d’execució: 4 mesos.
Classificació empresarial exigida: grup K 7,
categoria C.

(01.331.003)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2001,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
privat autoritzat de grau superior de música
Escola Superior de Música de Catalunya, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre privat autoritzat de grau superior
de música Escola Superior de Música de
Catalunya, de Barcelona, en petició d’auto-
rització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret 389/
1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que impar-
teixin ensenyaments artístics, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat au-
toritzat de grau superior de música Escola Su-
perior de Música de Catalunya, de Barcelona,

en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquest centre impartirà totes les es-
pecialitats instrumentals de la orquestra sim-
fònica i, almenys, dues d’entre les especi-
alitats de cant, composició, direcció, musi-
cologia i pedagogia. Aquestes especialitats
són regulades pel Decret 63/2001, de 20
de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular del grau superior de música i es
regula la prova d’accés a aquests estudis.

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

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

Així mateix, 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 la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 3 de desembre 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: 08053561.
Denominació: Escola Superior de Música de
Catalunya.
Adreça: c. Berenguer de Palou, 104-118.
Titular: Fundació privada per a l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya.
NIF: G62429329.

Autorització d’obertura del centre auto-
ritzat de grau superior de música Escola
Superior de Música de Catalunya, de
Barcelona, amb capacitat per a 600 llocs
escolars, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius a partir de l’inici del curs 2001-02.

(01.338.005)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2001,
per la qual es fan públiques les adjudicaci-
ons definitives de diversos contractes.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del text refós de la Llei de contractes
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de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

ENTITAT ADJUDICADORA: DEPARTAMENT D’EN-
SENYAMENT.

Número d’expedient: 1/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
mobiliari escolar homologat amb destinació
als centres docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 425.000.000
de ptes. (2.554.301,44 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S005, de 12.1.2001.
Publicat DOGC núm.: 3310, de 22.1.2001.
Publicat BOE núm.: 18, de 20.1.2001.
Data d’adjudicació: 20 de març de 2001.
Contractistes:

Universita, SL.
Forespan, SA.
Tabervall, SA.
Sacai, SA.
P. de la Oliva.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 415.704.163 ptes.
(2.498.432,34 euros), IVA inclòs.
Univérsita, SL: 17.855.500 ptes. (107.313,72
euros).
Forespan, SA: 138.434.040 ptes. (832.005,34
euros).
Tabervall, SA: 41.839.458 ptes. (251.460,21
euros).
Sacai, SA: 187.491.215 ptes. (1.126.844,90
euros).
O. de la Oliva: 24.513.700 ptes. (147.330,30
euros).

Número d’expedient: 2/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de trasllats, re-
paracions, emmagatzematge i custòdia
d’edificis prefabricats recuperables amb
destinació a aularis d’ensenyament.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 501.000.000
de ptes. (3.011.070,64 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S030, de 16.2.2001.
Publicat DOGC núm.: 3331, de 20.2.2001.
Publicat BOE núm.: 44, de 20.2.2001.
Data d’adjudicació: 2 de maig de 2001.
Contractistes:

Construcciones Especiales y Dragados, SA.
Ormo CMI, SL.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 501.000.000 de
ptes. (3.011.070,64 euros), IVA inclòs.
Construcciones Especiales y Dragados, SA:
396.000.000 de ptes. (2.380.007,93 euros).
Ormo CMI, SL: 105.000.000 de ptes.
(631.062,71 euros).

Número d’expedient: 4/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.

Objecte del contracte: subministrament de
material escolar i educatiu amb destinació
als centres docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 166.119.945
ptes. (998.400,98 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S030, de 15.2.2001.
Publicat DOGC núm.: 3329, de 16.2.2001.
Publicat BOE núm.: 44, de 20.2.2001.
Data d’adjudicació: 30 de maig de 2001.
Contractistes:

Mein (Mecanización Industrial Sabadell, SA).
Equipamientos Deportivos, SA (EQUIDESA).
Equinse, SA.
G y M Alti, SL.
Comercial de Industrias Reunidas, SA.
Deportes Díaz (J. Barbero Romero).

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 138.309.420 ptes.
(831.256,36 euros),  IVA inclòs.
Mein (Mecanización Industrial Sabadell, SA):
11.729.224 ptes. (70.494,06 euros).
Equipamientos Deportivos, SA (EQUIDESA):
11.969.864 ptes. (71.940,33 euros).
Equnse, SA: 17.404.203 ptes. (104.601,37
euros).
G y M Alti, SL: 10.251.300 ptes. (61.611,55
euros).
Comercial de Industrias Reunidas, SA:
11.415.300 ptes. (68.607,33 euros).
Deportes Díaz (J. Barbero Romero):
15.312.966 ptes. (92.032,78 euros).

Número d’expedient: 15/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament
d’aules d’informàtica i idiomes amb desti-
nació als centres docents públ ics de
Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: Concurs.
Pressupost base de la licitació: 144.000.000
de ptes., (865.457,43 euros) IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 28 de juny de 2001.
Publicat DOCE núm.: S070, de 14.4.2001.
Publicat DOGC núm.: 3390, de 17.5.2001.
Publicat BOE núm.: 118, de 17.5.2001.
Contractista:

ID Grup, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 144.000.000 de
ptes. (865.457,43 euros), IVA inclòs.
ID  Grup,  SA:  144.000.000 de  p tes .
(865.457,43 euros), IVA inclòs.

Número d’expedient: 21/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
diversos instruments per a l’Escola Superi-
or de Música de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 32.805.220
ptes. (197.163,34 euros), IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 3372, de 20.4.2001.
Data d’adjudicació: 15 de maig de 2001.
Contractista:

Audenis, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 27.650.908 ptes.
(166.185,30 euros), IVA inclòs.
Audenis, SL: 19.200.000 ptes. (115.394,32
euros).

Número d’expedient: 22/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material divers per a l’Escola Superior de
Música de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 121.189.717
ptes. (728.364,87 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S084, de 4.5.2001.
Publicat DOGC núm.: 3384, de 9.5.2001.
Publicat BOE núm.: 112, de 10.5.2001.
Data d’adjudicació: 16 de juliol de 2001.
Contractistes:

Modulabo, SL.
Audenis, SL.
Jorquera Pianos, SA.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 104.038.956 ptes.
(625.286,72 euros), IVA inclòs.
Modulabo, SL: 29.824.197 ptes. (179.247,03
euros).
Audenis, SL: 39.125.000 ptes. (235.145,99
euros).
Jorquera Pianos, SA: 22.100.000 ptes.
(132.823,68 euros).

Número d’expedient: 23/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material escolar per als cicles formatius amb
destinació a centres docents públics de
Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 283.159.120
ptes. (1.701.820,59 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S101, de 30.5.2001.
Publicat DOGC núm.: 3402, de 5.6.2001.
Publicat BOE núm.: 137, de 8.6.2001.
Data d’adjudicació: 19 de setembre de
2001.
Contractistes:

Promax Electrónica, SA.
Vidra Foc, SA.
Equinse, SA.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 181.653.460 ptes.
(1.091.759,28 euros), IVA inclòs.
Promax Electrónica, SA: 11.681.216 ptes.
(70.205,52 euros).
Vidra Foc, SA: 18.133.900 ptes. (108.986,93
euros).
Equinse, SA: 12.418.146 ptes. (74.634,56
euros.

Número d’expedient: 41/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material escolar per al batxillerat artístic amb
destinació a centres docents públics de
Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
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Pressupost base de la licitació: 39.949.360
ptes. (240.100,49 euros), IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 3401, d’1.6.2001.
Data d’adjudicació: 4 de juliol de 2001.
Contractistes:

G y M Alti, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 31.689.551 ptes.
(190.458,04 euros), IVA inclòs.
G y M Alti, SL: 23.441.150 ptes. (140.884,15
euros).

Número d’expedient: 44/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material escolar per als batxillerats i les aules
de tecnologia de l’ESO (ATESO) amb des-
t inació a centres docents públ ics de
Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 75.246.730
ptes. (452.241,96 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S101, de 31.5.2001.
Publicat DOGC núm.: 3402, de 5.6.2001.
Publicat BOE núm.: 137, de 8.6.2001.
Data d’adjudicació: 17 de setembre de 2001.
Contractistes:.

G y M Alti, SL.
Monleon, SA.

Nacionalitat del contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 72.314.989 ptes.
(434.621,84 euros), IVA inclòs.
G y M Alti, SL: 42.518.500 ptes. (255.541,33
euros).
Monleon, SA: 12.761.920 ptes. (76.700,68
euros).

Número d’expedient: 45/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material d’informàtica per als cicles forma-
tius amb destinació als centres docents
públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 143.178.150
ptes. (860.518,01 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S106, de 9.6.2001.
Publicat DOGC núm.: 3407, de 12.6.2001.
Publicat BOE núm.: 141, de 13.6.2001.
Data d’adjudicació: 18 de setembre de 2001.
Contractista:

Comelta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 143.178.150 ptes.
(860.518,01 euros), IVA inclòs.
Comelta, SA: 143.178.150 ptes. (860.518,01
euros), IVA inclòs.

Número d’expedient: 61/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per al cicle formatiu d’informàtica
amb destinació als centres docents públics
de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 24.000.000
de ptes. (144.242,91 euros), IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 3407, de 12.6.2001.
Data d’adjudicació: 25 de juliol de 2001.
Contractista:

Comelta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 24.000.000 de ptes.
(144.242,91 euros), IVA inclòs.
Comelta, SA.: 24.000.000 de ptes. (144.242,91
euros), IVA inclòs.

Número d’expedient: 73/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
mobiliari escolar homologat amb destinació
als centres docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 23.204.560
ptes. (139.462,21 euros), IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 3428, d’11.7.2001.
Data d’adjudicació: 27 de juliol de 2001.
Contractista:

Metalúrgica Casbar, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 22.923.400 ptes.
(137.772,41 euros), IVA inclòs.
Metalúrgica Casbar, SA: 22.923.400 ptes.
(137.772,41 euros), IVA inclòs.

Número d’expedient: 87/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament
d’equips d’idiomes portàtils amb destinació
als centres docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 12.810.000
ptes. (76.989,65 euros), IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 3428, d’11.7.2001.
Data d’adjudicació: 30 de juliol de 2001.
Contractista:

Audiovisuales Data, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 12.810.000 ptes.
(76.989,65 euros), IVA inclòs.
Audiovisuales Data, SL: 12.810.000 ptes.
(76.989,65 euros), IVA inclòs.

Número d’expedient: 88/01
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament.

Servei de Gestió d’Inversions i Contrac-
tacions.
Objecte del contracte: arrendament de ma-
terial informàtic amb destinació als centres
docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 531.614.556
ptes. (3.195.067,83 euros), IVA inclòs.
Publicat DOCE núm.: S135, de 19.7.2001.
Publicat DOGC núm.: 3433, de 18.7.2001.
Publicat BOE núm.: 172, de 19.7.2001.
Data d’adjudicació: 15 d’octubre de 2001.
Contractista:

Comelta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 509.784.616 ptes.
(3.063.867,25 euros), IVA inclòs.

Comelta, SA: 509.784.616 ptes.
(3.063.867,25 euros), IVA inclòs.

Barcelona, 26 de novembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.325.057)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2001,
per la qual es disposa el trasllat de domicili
de dos col·legis d’educació infantil i primària.

El col·legi d’educació infantil i primària Bar-
rufet, de Barcelona, amb número de codi
08043796, ocupa provisionalment l’edifici si-
tuat al carrer Rei Martí, 6, i el col·legi d’edu-
cació infantil i primària Pit Roig, amb número
de codi 08043875, ocupa provisionalment
l’edifici situat al passatge Alt del Turó, 13-
22, de Barcelona.

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 el col·legi d’educació infan-
til i primària Barrufet, de Barcelona, amb nú-
mero de codi 08043796, al passatge Vapor
Vell, 7, 08028 Barcelona, amb efectes aca-
dèmics i administratius des de la fi del curs
escolar 1999-2000.

—2 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària Pit Roig, de Barcelona, amb nú-
mero de codi 08043875, al carrer Aguilar,
4, 08032 Barcelona, amb efectes acadèmics
i administratius des de la fi del curs escolar
2000-2001.

—3 La Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat) prendrà les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 28 de novembre de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.327.054)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
13 d’agost de 2001, per la qual s’implanten
cicles formatius de formació professional de
grau mitjà o de grau superior a diversos
centres docents públics (DOGC núm. 3481,
pàg. 14643, de 27.9.2001).

Havent observat una errada al text origi-
nal català i castellà de l’esmentada Resolu-
ció, tramès al DOGC i publicat al núm. 3481,
pàg. 14643, de 27.9.2001, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 14644, a l’annex, a la Dele-
gació Territorial de Tarragona, on diu:

“Municipi: Tarragona”,
ha de dir:

“Municipi: Torredembarra”.
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Barcelona, 28 de novembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.327.052)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 30 de juliol de 2001, de regulació de la
fase de pràctiques que preveu la Resolució
de 27 de febrer de 2001, de convocatòria
de proves per a la provisió de places de fun-
cionaris docents i per a l’adquisició de no-
ves especialitats (DOGC núm. 3448, pàg.
12476, de 8.8.2001).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
bl icat  a l  núm. 3448, pàg. 12476, de
8.8.2001, se’n detallen les oportunes cor-
reccions:

A la pàgina 12476, a la base 2, on diu:
“...el cap del Servei de Coordinació de la

Subdirecció General de la Inspecció d’En-
senyament.”,
ha de dir:

“...la cap de Planificació i Coordinació de
la Inspecció d’Ensenyament.”.

A la pàgina 12477, a la base 13, on diu:
“...abans del 30 de maig de 2001...”,

ha de dir:
“...abans del 30 de maig de 2002...”.

Barcelona, 13 de setembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.309.034)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2001,
per la qual es modifica la Resolució de 2 de
juliol de 2001, d’establiment dels mòduls
econòmics dels concerts educatius per a
l’any 2001.

Per la Resolució de 2 de juliol de 2001
(DOGC núm. 3433, de 18.7.2001) es van
establir els mòduls econòmics dels concerts
educatius per a l’any 2001.

Atès que en data 9 de juliol de 2001 el De-
partament d’Ensenyament va signar amb les
organitzacions més representatives del sec-
tor de l’ensenyament privat d’educació es-
pecial un acord sobre analogia i equiparació
retributiva del personal docent i tècnic dels
centres docents d’educació especial concer-
tats, cal modificar la Resolució de 2 de juliol
de 2001, per tal d’adequar els mòduls eco-
nòmics al que estableix l’acord indicat.

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

Resolc:

Modificar l’apartat corresponent al plus
d’analogia de mòdul mensual de les despe-
ses de personal dels centres privats con-
certats d’educació especial de l’annex de
la Resolució de 2 de juliol de 2001, d’esta-
bliment dels mòduls econòmics dels con-
certs educatius per a l’any 2001, en el sen-

tit que s’especifica en l’annex de la present
Resolució.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les 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, 5 de novembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

EDUCACIÓ ESPECIAL

Despeses de personal

Professor titular
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.989 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.216 ptes.

Personal complementari

Tècnic de grau superior
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.991 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.413 ptes.

Tècnic de grau mitjà contractat anterior al
31.8.1998

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.989 ptes.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.216 ptes.

Logopeda
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.989 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.216 ptes.

Educador
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 30.788
ptes.

EDUCACIÓ ESPECIAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL ADAPTADA

Mestre tutor de formació professional
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.989 ptes.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.216 ptes.

Mestre de taller
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.989 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.216 ptes.

Educador
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 30.788
ptes.

(01.339.112)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Cassà, d’Arenys de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Cassà, d’Arenys de
Mar, en petició 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
Cassà, d’Arenys de Mar, per canvi de titu-
laritat, 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.
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Barcelona, 22 de novembre 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: Arenys de Mar.
Localitat: Arenys de Mar.
Núm. de codi: 08000141.
Denominació: Cassà.
Adreça: c. Sant Pere, 43.
Titular: Parròquia Arenys de Mar.
NIF: Q5800457C.

S’autoritza el canvi de titularitat a favor
d’Escola Cassà, SCCL, amb número d’iden-
tificació fiscal F-61864971, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 8 unitats amb capaci-
tat per a 200 llocs escolars.

(01.323.045)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2001,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat Vilarnau, de
Sant Sadurní d’Anoia.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Vilarnau, de Sant
Sadurní d’Anoia, 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 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 Vilarnau, de Sant
Sadurní d’Anoia, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran al
centre docent públic CEIP Jacint Verdaguer,
de Sant Sadurní d’Anoia, amb número de
codi 08027365.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justí-

cia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preve-
uen l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 22 de novembre 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)

ANNEX

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Localitat: Sant Sadurní d’Anoia.
Núm. de codi: 08027341.
Denominació: Vilarnau.
Adreça: Plaça Nova, 9.
Titular: Vilarnau, SCCL.
NIF: F08204554.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Vilarnau, de Sant
Sadurní d’Anoia, amb efectes a partir de la
fi del curs 2000-2001.

(01.323.049)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2001,
per la qual es declara extingit el concert
educatiu del centre docent privat Karmay,
de Barcelona.

Per Resolució de 9 d’octubre de 2001
(DOGC núm. 3499, de 24.10.2001), es va
autoritzar el cessament d’activitats del cen-
tre docent privat Karmay, de Barcelona.

D’acord amb l’article 38.e) del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, és causa d’extinció del concert edu-
catiu el cessament d’activitats del centre.

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

Resolc:

—1 Declarar extingit el concert educatiu
subscrit amb el titular del centre docent pri-
vat Karmay, de Barcelona, amb número de
codi 08036767, per als cicles formatius que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució tindrà efectes a la
fi del curs escolar 2000-01 i s’inscriurà en
el Registre de centres docents.

—3 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el Decret 56/1993, de 23 de febrer.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les 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, 28 de novembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Cicle formatiu de grau mitjà:
0201: gestió administrativa.

Cicle formatiu de grau superior:
0252: administració i finances.
0653: comerç internacional.
1051: agències de viatge.
2251: administració de sistemes informàtics.
2252: desenvolupament d’aparells informà-
tics.

(01.327.068)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2001,
per la qual es declara extingit el concert
educatiu del centre docent privat Lux, de
Barcelona.

Per Resolució de 2 d’octubre de 2001
(DOGC núm. 3492, de 15.10.2001), es va
autoritzar el cessament d’activitats del cen-
tre docent privat Lux, de Barcelona.

D’acord amb l’article 38.e) del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, és causa d’extinció del concert edu-
catiu el cessament d’activitats del centre.

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

Resolc:

—1 Declarar extingit el concert educatiu,
en els nivells d’educació primària i d’edu-
cació secundària obligatòria, subscrit amb
el titular del centre docent privat Lux, de
Barcelona, amb número de codi 08008735.
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—2 Aquesta Resolució tindrà efectes a la
fi del curs escolar 2000/01 i s’inscriurà en
el Registre de centres docents.

—3 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el Decret 56/1993, de 23 de febrer.

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, 28 de novembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.327.067)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2001,
de cessament de les activitats del centre
docent privat Catalán Comercial, de l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Per la Resolució d’1 de juny de 1978 es
va autoritzar l’obertura i el funcionament del
centre docent privat Catalán Comercial, de
l’Hospitalet de Llobregat.

Per la Resolució de 21 de juny de 2001
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Catalán
Comercial, de l’Hospitalet de Llobregat, que
es va notificar en data 29 de juny de 2001.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Catalán Comerci-
al, de l’Hospitalet de Llobregat, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa 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 preve-
uen l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 28 de novembre 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)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08033675.
Denominació: Catalán Comercial.
Adreça: c. Castellvell, 10-12.
Titular: Academia Central Catalana, SA.
NIF: A08780793.

El cessament d’activitats del centre do-
cent privat Catalán Comercial, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, té efectes des de la fi
del curs 1999-2000.

(01.327.055)

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2001,
per la qual s’aproven les instruccions per a
l’aplicació del Programa d’Identificació Visual
de la Generalitat de Catalunya als centres do-
cents públics que són de la seva titularitat.

La identitat corporativa, com a instrument
de configuració de la imatge d’una institu-
ció, contribueix a definir el seu caràcter i a
projectar-la exteriorment.

Per aquest motiu, l’any 1997, per Acord
de Govern, es va aprovar un Programa
d’Identificació Visual que ha permès dotar
la institució catalana i els seus organismes
d’una imatge gràfica homogènia que en
faciliti la identificació, i també la de tots els
organismes i entitats que en depenen.

Com a conseqüència, és oportú i neces-
sari que tots els centres docents del Depar-
tament d’Ensenyament presentin una imat-
ge gràfica corporativa en la seva projecció

externa i, per tal de facilitar-los-en l’aplica-
ció i garantir-ne l’homogeneïtat,

Resolc:

—1 Els centres docents de titularitat del
Departament d’Ensenyament han d’utilitzar,
en la seva identificació, les normes gràfiques
sobre l’ús del senyal i el logotip, d’acord amb
el que s’estableix en el Programa d’Identi-
ficació Visual de la Generalitat de Catalunya.

La denominació genèrica dels centres do-
cents, en la utilització del senyal i el logotip
de la Generalitat i en funció dels ensenya-
ments que imparteixin, ha de ser la següent:

- Llar d’infants
- Escola d’educació infantil
- Col·legi d’educació infantil i primària
- Col·legi d’educació primària i artística
- Institut d’educació secundària
- Institut d’educació secundària i supe-

rior d’ensenyaments professionals
- Escola d’art
- Escola de conservació i restauració de

béns culturals
- Escola oficial d’idiomes
- Secció d’educació secundària
- Zona escolar rural
- Col·legi d’educació especial

—2 L’aplicació de la identificació en els
diferents elements de projecció externa que
elaborin els centres docents es durà a ter-
me d’acord amb el que s’indica en l’apartat
“Identificació gràfica dels centres docents
públics de titularitat del Departament d’En-
senyament” del Programa d’Identificació
Visual de la Generalitat de Catalunya, que
es pot consultar a la pàgina web:

http://www.gencat.es/ense/piv

—3 En el cas que el centre docent públic
disposi d’identificació pròpìa, aquesta podrà
acompanyar les de la Generalitat d’acord
amb el que s’indica en l’apartat “Identifica-
ció gràfica dels centres docents públics de
titularitat del Departament d’Ensenyament”
de l’esmentat Programa d’Identificació Vi-
sual de la Generalitat de Catalunya.

—4 Els directors i les directores dels cen-
tres docents adoptaran les mesures neces-
sàries per a la progressiva implantació del
Programa d’Identidicació Visual, en un ter-
mini màxim de dos anys, en tots els ele-
ments d’identificació del centre.

—5 Les delegacions territorials del Depar-
tament d’Ensenyament vetllaran perquè
aquesta normativa gràfica s’apliqui correc-
tament en els centres docents.

Barcelona, 11 de desembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general
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