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RESOLUCIÓ ENS/1735/2003, de 28 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica al col·legi d’educació
infantil i primària Sitges, de Sitges.
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per l’article 6 de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària.

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sitges, de Sitges, amb codi 08053583,
ubicat al c. de Josep Irla, s/n, de Sitges
(Garraf), la nova denominació específica de
Maria Ossó.

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 des 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 contencioso-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 des de l’endemà de la seva publi-
cació al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 28 de maig de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.148.097)

RESOLUCIÓ ENS/1736/2003, de 23 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Anna Ravell, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent pr ivat Anna Ravel l ,  de
Barcelona, en petició de modificació de l’au-
torització d’obertura per ampliació d’unitats,
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’autoritza-
ció d’obertura, per ampliació d’unitats de
l’etapa d’educació infantil, del centre docent
privat Anna Ravell, de Barcelona, 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 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.

Barcelona, 23 de maig de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08003361.
Denominació: Anna Ravell
Adreça: c. Blasco de Garay, 52.
Titular: Fundació Anna Ravell i Barrera.
NIF: G61161642.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil amb ca-
pacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2003-04.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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:
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: 6 unitats amb capacitat per a
210 llocs escolares en les modalitats de
ciències de la natura i de la salut, d’huma-
nitats i ciències socials, i tecnologia.

(03.143.064)

RESOLUCIÓ ENS/1737/2003, de 23 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sagrat Cor de Jesús, de Tarra-
gona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular

del centre docent privat Sagrat Cor de
Jesús, de Tarragona, en petició d’autoritza-
ció per ampliació de l’ensenyament del pri-
mer cicle de l’educació infantil, 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
Sagrat Cor de Jesús, de Tarragona, per
ampliació de l’ensenyament del primer ci-
cle de l’educació infantil, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

Tarragona, 23 de maig de 2003

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació Territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43003549.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Adreça: c. Santa Joaquima de Vedruna, 10.
Titular: Fundació Cult. Priv. Sagrat Cor de
Jesús.
NIF: G43643477.

Autorització d’ampliació de 3 unitats del
primer cicle de l’educació infantil, llar d’in-
fants, amb 41 llocs escolars, amb efectes
des de l’inici del curs escolar 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats del primer ci-
cle, llar d’infants, amb capacitat per a 41
llocs escolars, i 6 unitats del segon cicle,
parvulari, amb capacitat per a 150 llocs
escolars.

Educació primària: 12 unitats, amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.
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Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

del primer cicle, amb capacitat per a 180
llocs escolars i 6 unitats del segon cicle, amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:

Família d’ administració, cicle formatiu de
gestió administrativa, 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars; en cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars.

Família de comerç i màrqueting, cicle for-
matiu de comerç, 1 grup amb capacitat per
a 30 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’ hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 2 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars.

(03.135.162)

RESOLUCIÓ ENS/1738/2003, de 15 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Maristes-Montserrat, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Maristes-Montserrat, de
Lleida, en petició d’ampliació d’unitats del
primer cicle d’educació infantil, 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
Maristes-Montserrat, de Lleida, per amplia-
ció d’unitats del primer cicle d’educació
infantil, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Lleida, 15 de maig de 2003

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002313.
Denominació: Maristes-Montserrat
Adreça: av. Catalunya, 3.
Titular: Germans Maristes.
NIF:Q08000961J.

S’autoritza l’ampliació de 9 unitats del ni-
vell d’educació infantil de primer cicle amb
capacitat per a 123 llocs escolars i amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

per a 123 llocs escolars.
9 unitats de parvulari amb capacitat per

a 225 llocs escolars.
Educació primària: 18 unitats amb capa-

citat per a 450 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: 2 unitats de ciències de la na-
tura i salut amb capacitat per a 70 llocs es-
colars, 2 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars i 2 unitats de tecnologia
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

(03.125.009)

RESOLUCIÓ ENS/1739/2003, de 14 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Arabell, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Arabell, de Lleida, en
petició d’ampliació d’unitats del primer ci-
cle d’educació infantil, 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Arabell, de Lleida, per ampliació d’unitats
del primer cicle d’educació infantil, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Lleida, 14 de maig de 2003

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25005703.
Denominació: Arabell.
Adreça: Crta. D’Osca, km. 101.
Titular: Institució Familiar d’Educació Col·legi
Arabell.
NIF: A08177933.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats del ni-
vell d’educació infantil del primer cicle, amb
capacitat per a 41 llocs escolars i amb efec-
tes des de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil.
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs es-

colars.
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 150 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

amb 120 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de ciències de la na-

tura i salut amb capacitat per a 70 llocs es-
colars i 2 unitats d’humanitats i ciències
socials, amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars.

(03.114.041)

RESOLUCIÓ ENS/1740/2003, de 14 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Labo-
ral i Parroquial i del centre de preescolar de
segon cicle Parroquial, d’Alfarràs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la delegació territorial del Departament d’En-
senyament pel titular de la llar d’infants priva-
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da Laboral i Parroquial i del centre de prees-
colar de segon cicle Parroquial, d’Alfarràs, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
tats, s’ha instruït l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentats 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 de
la llar d’infants privada Laboral i Parroquial
i del centre de preescolar de segon cicle Par-
roquial, d’Alfarràs, que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que s’hi
especifiquen.

—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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, 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 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Lleida, 14 de maig de 2003

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Alfarràs.
Localitat: Alfarràs.
Núm. de codi: 25007359.
Denominació: Laboral i Parroquial.
Adreça: Camí del Grech, 2.
Titular: Parròquia d’Alfarràs.
Núm. de codi: 25000249.
Denominació: Parroquial.
Adreça: Camí del Grech 2.
Titular: Bisbat de Lleida.
NIF: Q2500140-E.

Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Laboral i Parroquial
i del centre de preescolar de segon cicle Par-
roquial, amb efectes a partir del curs 2002-
2003.

(03.114.035)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/3751/2002, de 19 de desembre, per la
qual s’autoritzen plans estratègics dels cen-
tres docents de Catalunya sostinguts amb
fons públics per al període 2003-2007 (DOGC
núm. 3790, pàg. 22783, de 30.12.2002).

Havent observat diverses errades en el
text original de l’esmentada Resolució tra-
mès al DOGC i publicat al núm. 3790, pàg.
22783, de 30.12.2002, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 22785, a l’annex, on diu:
“Codi: 25000626.
”Nom: CEIP Els Til·lers-ZER Fermosa.
”Població: Artesa de Lleida.
”Pla: Potenciem la riquesa cultural, emoci-
onal i tecnològica: aplicació a la ZER.”,

ha de dir:
“Codi: 25008121.
”Nom: ZER Fermosa-Set.
”Població: Artesa de Lleida.
”Pla: Potenciem la riquesa cultural, emoci-
onal i tecnològica: aplicació a la ZER.”.

A la mateixa pàgina, on diu:
“Codi: 25006720.
”Nom: IES Hoteleria i Turisme.
”Població: Lleida.
”Pla: Millora en la qualitat de l’ensenyament
i organització del centre.”,

ha de dir:
“Codi: 25006148.
”Nom: IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran.
”Població: Les.
”Pla: Millora en la qualitat de l’ensenyament
i organització del centre.”.

A la mateixa pàgina, on diu:
“Codi: 25004309.
”Nom: Arrels II.
”Població: Solsona.
”Pla: Motivació i atenció de l’alumnat i des-
envolupament de competències socials.”,

ha de dir:
“Codi: 25004279.
”Nom: Arrels I.
”Població: Solsona.
”Pla: Motivació i atenció de l’alumnat i des-
envolupament de competències socials.”

Barcelona, 16 de maig de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.125.016)

EDICTE de 22 de maig de 2003, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
María Cristina, de Barcelona, amb número
de codi 08049026.

En l’expedient de cessament d’activitats
de la l lar d’ infants María Cr ist ina, de
Barcelona, es va intentar notificar, en dates
9 de gener de 2003 i 21 de gener de 2003,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència a la titular, senyora Cristina Sin
Martí, al domicil i del c. Rosés, 31, de
Barcelona. El servei de correus va retornar
les notificacions esmentades en dates 15 de
gener de 2003 i 28 de gener de 2003, res-
pectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a la senyora
Cristina Sin Martí l’inici d’ofici de l’expedi-
ent de cessament d’activitats de la llar d’in-
fants María Cristina, de Barcelona.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències de
la Delegació Territorial de Barcelona I ciutat
(av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004 Bar-
celona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i les justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 22 de maig de 2003

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

(03.135.179)

RESOLUCIÓ ENS/1773/2003, de 3 de juny,
de modificació de la Resolució ENS/1380/
2003, de 8 de maig, per la qual s’obre con-
vocatòria per a la inclusió de centres do-
cents a la Xarxa Europea d’Escoles Pro-
motores de Salut  durant t res cursos
consecutius, corresponents al període
2003-2006.

Atès que el termini inicialment previst de
presentació de sol·licituds resulta excessi-
vament reduït, escau modificar-lo per tal de
facilitar la presentació i elaboració adequa-
des de les propostes. La modificació del
termini de presentació fa que calgui modi-
ficar també el termini de resolució de les
sol·licituds.

Per tot això, d’acord amb l’article 105.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,

Resolc:

Modificar els terminis de presentació i de
resolució de la convocatòria previstos res-
pectivament a les bases 3.1 i 5.1 de la
Resolució ENS/1380/2003, de 8 de maig,
per la qual s’obre convocatòria per a la in-
clusió de centres docents a la Xarxa Euro-
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pea d’Escoles Promotores de Salut durant
tres cursos consecutius, corresponents al
període 2003-2006, els quals se substituei-
xen pels següents:

Base 3.1: el termini per presentar les sol·li-
cituds finalitza el 7 de juliol de 2003.

Base 5.1: el director general d’Ordenació
i Innovació Educativa resoldrà aquesta con-
vocatòria abans del dia 6 de setembre de
2003.

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 juny de 2003

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(03.153.096)

RESOLUCIÓ ENS/1774/2003, de 3 de juny,
per la qual es dóna publicitat del resultat del
sorteig públic realitzat per tal de determinar
la combinació de lletres a partir de la qual
es faran les ordenacions alfabètiques en el
procés de preinscripció i matrícula d’alum-
nes de determinats ensenyaments per al
curs escolar 2003-2004.

Atesa la Resolució ENS/384/2003, de 14
de febrer, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula d’alumnes als
centres docents sufragats amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general, d’arts plàstiques i disseny, d’idio-
mes en escoles oficials i de grau mitjà de
música i dansa, per al curs 2003-2004
(DOGC núm. 3830, de 25.2.2003), i el De-
cret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual s’es-
tableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics, i d’acord amb el
resultat del sorteig públic del dia 3 de juny
de 2003, fet a la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament, per dirimir les situa-
cions d’empat del procés de preinscripció i
matrícula d’alumnes dels ensenyaments de
l’educació postobligatòria, arts plàstiques i
disseny i grau mitjà de música o dansa,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar la combi-
nació de la primera i la segona lletra del
primer cognom, a partir de la qual es faran
les ordenacions alfabètiques en les situaci-
ons d’empat en el procés de preinscripció
i matrícula d’alumnes dels ensenyaments de
l’educació postobligatòria, arts plàstiques i
disseny i grau mitjà de música o dansa, per
al curs escolar 2003-2004, que és la se-
güent: ZK.

Barcelona, 3 de juny de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.141.114)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/264/2003, de 4 de febrer, per la qual
s’aprova el temari per a les convocatòries
d’ingrés, adquisició de noves especialitats i
mobilitat corresponents a l’especialitat de
llengua occitana d’Era Val d’Aran del cos de
professors d’ensenyament secundari, con-
vocats en l’àmbit territorial de Catalunya
(DOGC núm. 3819, pàg. 2450, d’11.2.2003).

Havent observat una errada en el text ori-
ginal de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3819, pàgina 2450,
d’11.2.2003, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina, 2450, a l’article 2, on diu:
“...l’Ordre ministerial de 9 de setembre de

1994”,
ha de dir:

“...l’Ordre de 9 de setembre de 1993”.

Barcelona, 19 de maig de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.139.129)

CORRECCION D’ERROR ena Resolucion
ENS/264/2003, de 4 de hereuèr, pera quau
s’apròve eth temari entara convocatòria d’in-
grès, aqueriment de naues especialitats e
mobilitat corresponents ara especialitat de
lengua occitana dera Val d’Aran deth còs de
professors d’ensehament segondari, convo-
cats en àmbit territoriau de Catalonha (DOGC
num. 3819, pl. 2450, d’11.2.2003).

En tot auer observat un error en tèxte ori-
ginau dera nomentada Resolucion trametut
ath DOGC e publicat en num. 3819, plana
2450, d’11 de hereuèr de 2003, se ne de-
talhe era oportuna correccion.

Ena plana 2450 en article 2, a on ditz:
“..Ordre ministeriau de 9 de seteme de

1994”,
A de díder:

“...Orde de 9 de seteme de 1993”.

Barcelona, 19 de mai de 2003

Ramon Farré i Foure
Secretari generau

(03.139.129)

RESOLUCIÓ ENS/1776/2003, de 28 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Thau, de Sant Cugat del Vallès.

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

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Thau, de Sant Cugat
del Vallès, en petició de modificació de l’au-
torització d’obertura per ampliació d’unitats,
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
Thau, de Sant Cugat del Vallès, per ampli-
ació d’unitats, en els termes que s’especi-
fiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sabadell, 28 de maig de 2003

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: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Núm. de codi: 08055877.
Denominació: Thau.
Adreça: Vial Interpolar del Vallès, s/n.
Titular: Institució Cultural del CIC, Fund. Priv.
NIF: G08943086.

S’autoritza l’ampliació de les unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria
següents: 2 unitats de primer cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars i 2 unitats
de segon cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes des de l’inici del curs
2003-2004.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats d’educació in-

fantil de segon cicle (parvulari) amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

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



Full de disposicions i actes administratius

610

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.

(03.148.089)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte 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 Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1131/02)

obres de tancament del porxo per a cicle
formatiu d’hoteleria a l’institut d’educació
secundària Bisbe Sivilla de Calella (Mares-
me).

b) Termini d’execució: 2 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
248.912,95 euros (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació exigida: grup C, subgrups 4-

6-8, categoria E.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 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
dissabte o festiu, la presentació de propo-
sicions es prorrogarà fins al proper dia
hàbil.

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

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 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.

—9 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.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html.

—12 Deixar sense efecte l’Anunci de lici-
tació per a aquestes obres publicat al
DOGC núm. 3845, de 18.3.2003.

Barcelona, 3 de juny de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.155.031)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament amb op-
ció de compra de material informàtic i per al
batxillerat científic (exp. 34/03).

—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 Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 34/03.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: arrendament

amb opció de compra de material informà-
tic i per al batxillerat científic amb destina-
ció als centres docents públics i altres ser-
veis educatius de Catalunya amb lliurament
i instal·lació als centres destinataris, segons
l’annex del plec de clàusules administrati-
ves particulars.

b) Termini d’execució: el termini de lliu-
rament de material serà de 30 dies.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 8.290.033,40 euros, IVA in-

clòs, corresponents a un import mensual de
188.409,85 euros, durant un període total de
44 mensualitats (des de l’1 de novembre de
2003 fins el 30 de juny de 2007, ambdues
dates incloses), i que es desglossa amb les
anualitats següents:

per l’any 2003: 376.819,70 EUR (novem-
bre-desembre);

per l’any 2004: 2.260,918,20 EUR (gener-
desembre);

per l’any 2005: 2.260.918,20 EUR (gener-
desembre);

per l’any 2006: 2.260.918,20 EUR (gener-
desembre);

per l’any 2007: 1.130.459,10 EUR (gener-
juny).

preu màxim opció de compra: segons la
relació de l’annex que s’adjunta al plec de
clàusules administratives particulars.

—5 Garanties
Provisional: el 2% del pressupost tipus

de licitació dels lots als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.2 del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques, que-
den dispensades de constituir garantia pro-
visional les empreses que el total del
pressupost de licitació dels lots als quals
licita sigui inferior, IVA exclòs, a 249.681,00
euros.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció de d’Equipaments
Educatius i Contractacions

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

c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00; ext. 3758-

3759-3760-3335.
e) Telefax: 93.400.69.77
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 11 de juliol de 2003.
g) Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 21 de juliol

de 2003. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2 i 7.3 del plec
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació.
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

Les proposicions també es podran tra-
metre per correu dins el termini d’admis-
sió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contracta-
ció la remissió de l’oferta mitjançant un fax
o un telegrama durant el mateix dia.

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb allò
previst al punt 7.3.4 del plec de clàusules
administratives particulars.

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

Contractacions, Secció de d’Equipaments
Educatius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 28 de juliol de 2003.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.
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—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra de tots els materials.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al Diari
Oficial de la Unió Europea: 30 de maig de
2003.

Barcelona, 3 de juny de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.155.005)

RESOLUCIÓ ENS/1775/2003, de 3 de
juny, de cessament del senyor Josep

Manuel Silva i Alcalde com a responsable
de les Relacions Interdepartamentals del
Departament d’Ensenyament.

Per la Resolució de 16 de novembre de
1998 (DOGC núm. 2775, de 27.11.1998),
el senyor Josep Manuel Silva i Alcalde fou
nomenat responsable de les Relacions In-
terdepartamentals del Departament d’Ense-
nyament, d’acord amb la corresponent con-
vocatòria pública de lliure designació.

De conformitat amb el que preveu l’article
99 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de la

Generalitat de Catalunya, i en ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

El senyor Josep Manuel Silva i Alcalde
cessa com a responsable de les Relacions
Interdepartamentals del Departament d’En-
senyament, amb efectes de la data de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 3 de juny de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.149.095)


