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RESOLUCIÓ ENS/2543/2002, de 29 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Bambi, de Teià.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Bambi, de Teià, en
petició de reducció d’unitats d’educació
infantil (parvulari) i ampliació d’unitats d’edu-
cació 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
Bambi, de Teià, per reducció d’unitats
d’educació infantil (parvulari) i ampliació
d’unitats d’educació infantil (llar d’infants),
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 29 de juliol de 2002

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

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

Fons d’acció social
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ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Teià.
Localitat: Teià.
Núm. de codi: 08048514.
Denominació: Bambi.
Adreça: pg. de la Riera, 36.
Titular: Ripoll i Millet, Marta.
NIF: 77051192L.

S’autoritza la reducció de 3 unitats d’edu-
cació infantil (parvulari), amb capacitat per
a 75 llocs escolars i amb efectes a partir del
final del curs 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats d’edu-
cació infantil (llar d’infants), amb capacitat
per a 40 llocs escolars i amb efectes a partir
de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
7 unitats d’educació infantil (llar d’infants),

amb capacitat per a 108 llocs escolars.

(02.203.065)

RESOLUCIÓ ENS/2547/2002, de 2 d’a-
gost, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent pr ivat Anna Flores, de
Manresa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Anna Flores, de
Manresa, es va instruir l’expedient correspo-
nent, en petició d’autorització d’obertura.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Anna Flores, de Manresa, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta 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 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,
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,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 2 d’agost de 2002

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 BAGES

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Núm. de codi: 08059494.
Denominació: Anna Flores.
Adreça: c. Francesc Juanola, 36.
Titular: Cosmètica Científica Aplicada.
NIF: B61200515.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Anna Flores, de Manresa, amb efec-
tes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà
Família d’imatge personal
Cicle formatiu d’estètica personal deco-

rativa, amb 1 grup amb capacitat per a 20
llocs escolars.

(02.207.067)

RESOLUCIÓ ENS/2602/2002, de 4 de se-
tembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un institut d’edu-
cació secundària de Barcelona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària Parc de l’Escorxa-
dor, de Barcelona, per atribuir-li una nova
denominació específica, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
Parc de l’Escorxador, de Barcelona, amb nú-
mero de codi 08043462, ubicat al carrer de
la Diputació, 11-15, de Barcelona, la deno-
minació específica de Ernest Lluch.

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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 4 de setembre de 2002

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.246.022)

RESOLUCIÓ ENS/2603/2002, de 3 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Feliu, de Cabrera 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 Sant Feliu, de Cabrera
de Mar, en petició d’ampliació de locals i
d’ampliació d’unitats de llar d’infants de
l’etapa d’educació infantil, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Feliu, de Cabrera de Mar, per amplia-
ció de locals i ampliació d’unitats de llar
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d’infants de l’etapa d’educació infantil, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 3 de setembre de 2002

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: Cabrera de Mar.
Localitat: Cabrera de Mar.
Núm. de codi: 08014887.
Denominació: Sant Feliu.
Adreça: pl. de l’Església, 4.
Titular: Arquebisbat de Barcelona.
NIF: Q0800007G.

S’autoritza l’ampliació de locals amb l’edi-
fici del c. Pujada de les Monges, s/n i l’edi-
fici del c. Pere Joan Ferrer, s/n.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil, amb
capacitat per a 41 llocs escolars, situades
a Pl. de l’Església, 4, amb efectes des de
l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre a l’inici del curs
2002-2003:
Autorització d’obertura:

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

per a 41 llocs escolars (situades a Pl. de
l’Església, 4).

6 unitats de parvulari amb capacitat per
a 150 llocs escolars (situades a Pujada de
les Monges, s/n).

Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars (situades a Pujada de les Monges,
s/n i Pere Joan Ferrer, s/n).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars (situades
a Pere Joan Ferrer, s/n).

(02.245.024)

RESOLUCIÓ ENS/2599/2002, de 13 de se-
tembre, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 254/
2002, procediment abreujat, interposat pel
senyor Lluís García Sellares.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 11
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistrat iu núm. 254/2002, procediment
abreujat, interposat pelsenyor Lluís García
Sellares;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 254/2002, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució de
7 de març de 2002 de la directora general
de Recursos Humans, relativa al recurs de
reposició interposat contra la Resolució de
27 de novembre de 2001 de la consellera
d’Ensenyament, per la qual s’anuncia la con-
vocatòria de concurs de trasllats per pro-
veir llocs de treball vacants a la Inspecció
d’Ensenyament, als centres públics d’ense-
nyaments secundaris i a les escoles oficials
d’idiomes i de concurs de mèrits per tal de
proveir amb caràcter definitiu llocs de tre-
ball docents de psicologia i pedagogia va-
cants als equips d’assessorament i orienta-
ció psicopedagogia. La vista d’aquest pro-
cediment s’ha fixat per al dia 4 de desembre
de 2002 a les 10.00 hores a la Sala de Vis-
tes del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
11 de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a
la qual poden anar acompanyats de les
proves que els interessi proposar.

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

Barcelona, 13 de setembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.255.100)

RESOLUCIÓ ENS/2600/2002, de 13 de se-
tembre, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 253/
2002, procediment abreujat, interposat per
la senyora Maria Altisent Escola.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 13
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistrat iu núm. 253/2002, procediment
abreujat, interposat per la senyora Maria
Altisent Escola;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-

rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 253/2002, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució de
7 de març de 2002 de la directora general
de Recursos Humans, relativa al recurs de
reposició interposat contra la Resolució de
27 de novembre de 2001 de la consellera
d’Ensenyament, per la qual s’anuncia la
convocatòria de concurs de trasllats per
proveir llocs de treball vacants a la Inspec-
ció d’Ensenyament, als centres públics
d’ensenyaments secundaris i a les escoles
oficials d’idiomes i de concurs de mèrits per
tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de
treball docents de psicologia i pedagogia va-
cants als equips d’assessorament i orienta-
ció psicopedagogia. La vista d’aquest pro-
cediment s’ha fixat pel dia 29 d’octubre de
2002 a les 11.30 hores a la Sala de Vistes
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la
qual poden anar acompanyats de les pro-
ves que els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 13 de setembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.255.103)

RESOLUCIÓ ENS/2601/2002, de 13 de se-
tembre, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 253/
2002, procediment abreujat, interposat per
la senyora María Dolores Corominas Viñas.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistrat iu núm. 253/2002, procediment
abreujat, interposat per la senyora María
Dolores Corominas Viñas;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 253/2002, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució de
7 de març de 2002 de la directora general
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de Recursos Humans, relativa al recurs de
reposició interposat contra la Resolució de
27 de novembre de 2001 de la consellera
d’Ensenyament, per la qual s’anuncia la
convocatòria de concurs de trasllats per
proveir llocs de treball vacants a la Inspec-
ció d’Ensenyament, als centres públics
d’ensenyaments secundaris i a les escoles
oficials d’idiomes i de concurs de mèrits per
tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de
treball docents de psicologia i pedagogia
vacants als equips d’assessorament i ori-
entació psicopedagogia. La vista d’aquest
procediment s’ha fixat per al dia 10 de de-
sembre de 2002 a les 12.30 hores a la Sala
de Vistes del Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 12 de Barcelona (Ronda Universi-
tat, 18), a la qual poden anar acompanyats
de les proves que els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a ter-
mini mitjançant la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de setembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.255.099)

RESOLUCIÓ ENS/2647/2002, de 12 de se-
tembre, de convocatòria d’autorització dels
plans estratègics dels centres docents sos-
tinguts amb fons públics per al període
2003-2007.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, ha
regulat els plans estratègics dels centres
docents sostinguts amb fons públics.

Els plans estratègics són plans d’actua-
ció concrets a cada centre per a la millora
de la seva qualitat, mesurada segons l’ad-
quisició efectiva de les competències bàsi-
ques per part de tot l’alumnat i l’augment
de la cohesió i responsabilitat de tota la
comunitat entorn de les finalitats educati-
ves del centre.

L’elaboració dels plans estratègics corres-
pon al centre i s’han d’autoritzar pel Depar-
tament d’Ensenyament, previ informe d’una
comissió de valoració.

Atès que cal convocar els plans estratègics
per al període que començarà amb el curs
proper, és a dir, per al període 2003-2007;

Per tot això,

Resolc:

—1 Convocatòria
S’obre la convocatòria d’autorització de

plans estratègics per al període 2003-2007.

—2 Participants
Poden participar en la convocatòria els

centres docents sostinguts amb fons pú-
blics.

—3 Plans estratègics dels centres docents
3.1 El pla estratègic d’un centre és la

concreció dels seus objectius dins d’un
període de quatre cursos escolars conse-
cutius, en el marc del seu projecte educatiu

i curricular i dels procediments d’avaluació
que preveu el pla d’avaluació interna.

3.2 El pla estratègic té per finalitat l’aug-
ment de la qualitat global del centre, espe-
cialment pel que fa als processos d’ensenya-
ment-aprenentatge i, més en particular, quant
a l’aspecte que l’alumnat assoleixi les com-
petències bàsiques derivades dels objectius
generals de l’etapa.

3.3 Mitjançant els plans estratègics els
centres docents poden adoptar mesures
singulars que convinguin per assolir els
objectius concretats en el seu pla.

—4 Objectius i avaluació del pla estratègic
4.1 El pla estratègic ha de definir els ob-

jectius que es volen assolir i establir les ac-
tuacions per aconseguir-los, prenent com a
referència principal la realitat del centre i
considerant tots els aspectes que el facin
viable, amb la finalitat principal de millorar
l’atenció a l’alumnat mitjançant un funcio-
nament del centre que permeti l’atenció a
la seva diversitat de la manera més apropi-
ada. També ha de concretar les mesures per
fer-ne el seguiment i l’avaluació.

4.2 La finalitat del pla estratègic ha de
ser la millora global de la qualitat del centre
i de la pràctica docent, especialment pel que
fa als aspectes següents:

a) Processos d’ensenyament-aprenentat-
ge, particularment en tots els aspectes re-
lacionats amb el fet que els alumnes asso-
leixin les capacitats bàsiques derivades dels
objectius generals d’etapa.

b) Seguiment i avaluació del progrés de
l’alumnat.

c) Atenció de la diversitat d’interessos i
de necessitats de l’alumnat, incidint parti-
cularment en els alumnes amb necessitats
educatives especials i en els d’incorporació
tardana.

d) Potenciació i consolidació dels equips
docents.

e) Potenciació de la tecnologia de la in-
formació i de la comunicació en la pràctica
educativa.

f) Augment de la cohesió i de la respon-
sabilitat de tota la comunitat respecte de les
finalitats educatives del centre, en especial
la participació de pares i mares i dels serveis
educativosocials dels ajuntaments.

g) Potenciació de les relacions amb l’en-
torn sociolaboral i empresarial, especialment
de les que facilitin informació per a l’orien-
tació professional i la inserció laboral dels
estudiants.

4.3 En l’elaboració del seu pla estratè-
gic, els centres tindran en compte el con-
tingut del seu projecte educatiu, curricular
i lingüístic, el pla d’avaluació interna i els
informes de les avaluacions externes que
s’hagin realitzat al centre.

Els resultats de l’avaluació interna del cen-
tre han de ser el marc que permeti l’anàlisi
i l’avaluació de la pròpia realitat per a l’ela-
boració del pla estratègic, contr ibuint
d’aquesta manera a la concreció dels ob-
jectius de millora de la qualitat educativa.

4.4 Al pla estratègic constaran:
a) Els objectius que cal assolir al centre

en un període determinat de quatre cursos
consecutius.

b) Les actuacions previstes, amb la cor-
responent temporització general, i les me-

sures i processos d’avaluació i seguiment,
tant del centre com de l’alumnat.

c) L’organització i característiques dels
recursos humans per a la consecució dels
objectius esmentats i les necessitats de
provisió específica de determinats llocs de
treball, quan s’escaigui.

d) Les necessitats de formació del pro-
fessorat vinculades al pla estratègic.

e) L’especificació, si s’escau, del model
de gestió organitzativa i pedagògica que re-
quereixi el pla estratègic i que el centre vulgui
adoptar.

f) L’especificació, si s’escau, de l’assigna-
ció o la distribució dels recursos materials.

g) L’especificació, si s’escau, de l’orga-
nització o aplicació del currículum.

h) La implicació de l’alumnat i dels pares
i les mares en el desenvolupament del pla.

—5 Formalització documental del pla es-
tratègic

El Departament d’Ensenyament i el centre
faran constar en un document els objectius
del pla estratègic i els indicadors d’avaluació
i de progrés per cursos a partir del quals s’es-
tablirà el control de compliment del pla.

—6 Incidència del pla estratègic en el
model de gestió organitzativa i pedagògica

El pla estratègic pot implicar singularitats
en l’organització i adaptació del currículum,
en la definició i sistema de provisió especí-
fica de determinats llocs de treball vacants
de caràcter singular, en la gestió organitza-
tiva i del reglament de règim interior del
centre i en les característiques dels recur-
sos materials. La formació del professorat,
quan escaigui, serà específica d’acord amb
els objectius del pla.

—7 Elaboració, aprovació, autorització i
seguiment del pla estratègic

7.1 El pla estratègic l’elaborarà l’equip
directiu, i l’hauran d’aprovar el claustre de
professors i el consell escolar del centre.

7.2 Un cop aprovat pel centre, aquest el
presentarà, abans del 28 d’octubre de 2002,
a la delegació territorial, que farà la seva va-
loració mitjançant un informe amb proposta
específica d’aprovació o denegació.

7.3 Per elaborar l’informe de valoració,
a cadascuna de les delegacions territorials
es constituirà una comissió presidida pel
delegat o delegada o per la persona en qui
delegui, i formada per l’inspector o inspec-
tora en cap, un altre inspector o inspecto-
ra, el o la cap de la secció de serveis edu-
catius i formació, un director o directora de
CEIP i un director o directora d’IES.

7.4 Aquest informe es trametrà abans
del 18 de novembre de 2002 a la consellera
d’Ensenyament, la qual resoldrà a proposta
de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa i amb l’informe favorable de
la Direcció General de Formació Professio-
nal, en cas que el Pla estratègic abasti
ensenyaments professionals (quan escaigui,
amb informe favorable de les direccions
generals de Centres Docents i de Recursos
Humans), abans del 9 de desembre de
2002, sobre la procedència de l’autoritza-
ció del pla estratègic i farà pública la reso-
lució corresponent.

7.5 El delegat o la delegada territorial
formalitzaran, juntament amb el director o
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la directora del centre, el document al qual
fa referència l’apartat 5 d’aquesta Resolu-
ció. Aquest document es formalitzarà abans
del 20 de gener de 2003.

7.6 Transcorreguts els dos primers cur-
sos de l’aplicació del pla estratègic, el cen-
tre elaborarà una memòria sobre el seu
desenvolupament i els resultats assolits.

7.7 Quan acabaran els quatre cursos de
l’aplicació del pla estratègic, el centre pre-
sentarà al Departament d’Ensenyament, per
tal que la valori, una memòria que contindrà
els indicadors d’avaluació i progrés que fi-
guren en el document que estableix l’apar-
tat 5 d’aquesta Resolució.

—8 Recursos per al desenvolupament del
pla estratègic

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà, dins dels recursos pressupostaris dispo-
nibles, les mesures d’adequació de l’assig-
nació dels recursos humans i materials
necessaris per al desenvolupament dels
plans estratègics autoritzats relatius a cen-
tres de la seva titularitat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen 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, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 12 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.204.034)

RESOLUCIÓ ENS/2644/2002, de 4 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Escola Pia d’Olot, d’Olot.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola Pia d’Olot,
d’Olot, en petició de cessament progressiu
dels ensenyaments de batxillerat, es va ins-
truir 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
Escola Pia d’Olot, d’Olot, per cessament
progressiu dels ensenyaments de batxille-
rat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 4 de setembre de 2002

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DE LA GARROTXA

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Olot.
Localitat: Olot.
Núm. de codi: 17002341.
Denominació: Escola Pia d’Olot.
Adreça: pl. Clarà, 9.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q08000731.

S’autoritza el cessament progressiu dels
ensenyaments de batxillerat amb el següent
calendari: a la fi del curs 2001-2002, es
deixarà d’impartir el primer curs i a la fi del
curs 2002-2003 es deixarà d’impartir el
segon curs.

A la fi del curs 2002-2003 hauran cessat
totalment les activitats ensenyaments de
batxillerat al centre.
Composició del centre

Previsió de funcionament:
Educació infantil: 6 unitats de parvulari

amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capa-

citat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

(02.246.026)

RESOLUCIÓ ENS/2645/2002, de 3 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Anna Vilamanyà, 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 Anna Vilamanyà, de
Terrassa, en petició d’ampliació dels ense-
nyaments de formació professional, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; el Reial de-
cret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitaris; el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats, i el
Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professi-
onal a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Anna Vilamanyà, de Terrassa, per ampliació
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau mitjà, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sabadell, 3 de setembre de 2002

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08057370.
Denominació: Anna Vilamanyà.
Adreça: c. Pi i Margall, 63-65.
Titular: Anna M. Vilamanyà Guiteras.
NIF: 39103635R.
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S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família imatge personal, amb el cicle forma-
tiu de caracterització, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà:
Família imatge personal, cicle formatiu es-

tètica personal decorativa, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars; cicle for-
matiu caracterització amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

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

Formació professional de grau superior:
Família imatge personal, cicle formatiu es-

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

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

(02.245.027)

RESOLUCIÓ ENS/2646/2002, de 3 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Montcada i Reixac III, de
Montcada i Reixac.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Montcada i Reixac III,
de Montcada i Reixac, en petició de modi-
ficació de l’autorització d’obertura per can-
vi de denominació específica, 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
Montcada i Reixac III, de Montcada i Reixac,
per canvi de denominació específica, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

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

de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Sabadell, 3 de setembre de 2002

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Montcada i Reixac.
Localitat: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08057205.
Denominació: Montcada i Reixac III.
Adreça: c. Font, s/n.
Titular: Escola Bressol Can Sant Joan “Les
Tres Bessones”, SCCL.
NIF: F62059852.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Les Tres Bessones, amb efec-
tes a partir del primer dia del mes següent
al de la data de publicació d’aquesta Reso-
lució al DOGC.
Composició del centre

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

(02.245.025)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2002,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista
de concessió d’ajuts econòmics del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2001.

Per Resolució de 7 de maig de 2002 es
fa pública la llista provisional d’admesos i
exclosos en la convocatòria per a la con-
cessió d’ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
corresponents a l’any 2001.

Un cop transcorregut el termini de recla-
macions, atesa la proposta de la Comissió
d’acció social del personal docent no uni-
versitari (CASD) i de conformitat amb el que
disposa la base general 11 de la Resolució
ENS/171/2002 de 25 de gener de 2002
(DOGC núm. 3570, de 7.2.2002) de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons
d’acció social per al personal docent no
universitari dependent de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, corresponents
a l’any 2001,

Resolc:

—1 Aprovar i fer pública la llista definitiva
de sol·licitants, amb indicació de l’ajut eco-
nòmic concedit per a aquelles modalitats per
a les quals han estat admesos i amb indica-
ció de les modalitats per a les quals han
estat definitivament exclosos, amb el detall
de les causes d’exclusió.

—2 Aquesta resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran als taulers d’anuncis

de la seu del Departament d’Ensenyament
i del Departament de Benestar Social i en
cadascuna de les respectives delegacions
territorials i oficines territorials i gestores, i
de la Direcció general de Serveis Penitenci-
aris i de Rehabilitació i de les delegacions
territorials del Departament de Justícia; així
mateix, aquesta informació es podrà con-
sultar a l’adreça electrònica del Departament
d’Ensenyament http://www.gencat.net/
ense.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació en el “Full de Disposicions
i Actes Administratius del Departament
d’Ensenyament”, 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
en el “Full de Disposicions i Actes Adminis-
tratius del Departament d’Ensenyament”,
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,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 19 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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