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RESOLUCIÓ ENS/2826/2003, de 10 de ju-
liol, per la qual s’autoritzen diversos centres
docents privats a impartir programes adap-
tats de garantia social i programes de for-
mació per a la transició a la vida adulta.

L’Ordre ENS/304/2002, d’1 d’agost, per
la qual es regulen els programes adaptats
de garantia social i els programes de forma-
ció per a la transició a la vida adulta desti-
nats a nois i noies amb necessitats educa-
tives especials, derivades de discapacitats,
escolaritzats en centres d’educació espe-

cial o unitats d’educació especial en cen-
t res ord inar is  (DOGC núm. 3719, de
13.9.2002), estableix a la disposició ad-
dicional que els centres autoritzats a im-
partir els ensenyaments de formació pro-
fessional adaptada i d’aprenentatge de
tasques podran ser autoritzats a impartir,
si així ho sol·l iciten, els programes de
formació per a la transició a la vida adulta
i/o els programes adaptats de garantia so-
cial, de conformitat amb la taula d’equiva-
lències de l’annex 2 de l’esmentada Ordre,
així com també l’etapa de secundària obli-
gatòria de l’ensenyament bàsic amb la cor-
responent modificació curricular de caràc-
ter global de centre.

Els titulars dels centres que consten als
annexos d’aquesta Resolució, han sol·licitat
la transformació de l’autorització anterior
dels ensenyaments en programes de forma-
ció per a la transició a la vida adulta i pro-
grames adaptats de garantia social.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient el
compliment, per part dels centres, dels re-
quisits necessaris per a la transformació de
l’autorització i havent aportat la documen-
tació necessària, especialment la correspo-
nent acreditació de les condicions de segu-
retat dels centres;

D’acord amb el Decret 299/1997, de 25
de novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials i l’Ordre ENS/304/2002, d’1 d’agost,

Resolc:

—1 Autoritzar els centres docents privats
que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolu-
ció a impartir els programes de formació per
a la transició a la vida adulta amb les uni-
tats i llocs escolars que s’hi indiquen.

—2 Autoritzar el centre docent privat que
consta a l’annex 2 d’aquesta Resolució a
impartir els programes adaptats de garan-
tia social, amb els perfils professionals, les
unitats i llocs escolars que s’hi indiquen.

—3 Els centres a què es refereix el punt
primer adapten progressivament la ràtio fins
assolir un màxim de 8 alumnes per unitat
abans de l’inici del curs 2007-2008.

El centre a què es refereix el punt segon
adapta progressivament la ràtio fins assolir
un màxim de 12 alumnes per unitat abans
de l’inici del curs 2007-2008.

—4 Aquesta autorització tindrà efectes
acadèmics i administratius a l’inici del curs
2003-2004.

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

Sant Feliu de Llobregat, 10 de juliol de 2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX 1

Codi: 08019472.
Centre: Auria.
Municipi: Igualada.
Titular: APINAS, Associació de Pares Igua-
ladins de Nens i Adolescents Subdotats.
NIF del titular: G08403644.
Grups: 2.
Alumnes: 16.

Codi: 08034163.
Centre: Centre Pilot Sant Just Desvern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Titular: Asociación Promotora de Centros de
Educación Especial (ASPROCES).
NIF del titular: G08485930.
Grups: 2.
Alumnes: 16.
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ANNEX 2

Codi: 08041490.
Centre: Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Titular: Asociación Taller Sant Miquel de Sant
Feliu de Llobregat.
NIF del titular: G08882318.
Programa adaptat de garantia social: agrà-
ria i jardineria.
Grups: 1.
Alumnes: 12.
Programa adaptat de garantia social: fusta.
Grups: 2.
Alumnes:  24.

(03.176.021)

RESOLUCIÓ ENS/2858/2003, de 8 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Gregal, 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 privat Gregal, de Barcelona,
en petició de canvi de titularitat, 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
Gregal, de Barcelona, per canvi de titulari-
tat, en els termes que s’especifiquen en 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.

Barcelona, 8 de setembre 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: 08060812.
Denominació: Gregal.
Adreça: ctra. Circumval·lació, s/n, Tram VI.
Titular: Soc. Est. de Estiba y Desestiba del
Puerto de Barcelona, SA.
NIF: A58450628.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Fundació Privada Gregal amb
NIF G62976139, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà
Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç amb 2 grups

amb capacitat per a 50 llocs escolars; en
cas un grup no superarà els 25 llocs esco-
lars.

(03.251.116)

RESOLUCIÓ ENS/2859/2003, de 8 de se-
tembre, de modificació de la Resolució ENS/
1753/2002, de 3 de juny, per la qual s’au-
toritza el cessament d’activitats del centre
docent privat Sant Ot, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1753/2002, de 3 de
juny, es va autoritzar el cessament d’activi-
tats del centre docent privat Sant Ot, amb
número de codi 08004353, de Barcelona
(DOGC núm. 3662, de 21.6.2002).

Atès que s’han observat errades en el text
de la Resolució esmentada, i d’acord amb
el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Modificar la part resolutiva de la Re-
solució ENS/1753/2002, de 3 de juny, en el
sentit que el punt 2 queda redactat de la
manera següent:
“—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran:

2.1 Al centre d’educació infantil i primà-
ria Costa i Llobera, codi 08043802, de
Barcelona, pel que fa a l’EGB i l’ensenya-
ment primari.

2.2 A l’institut d’educació secundària
Costa i Llobera, codi 08046578, de Bar-
celona, pel que fa a l’ensenyament secun-
dari obligatori.”

—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
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, 8 de setembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

(03.248.098)

RESOLUCIÓ ENS/2860/2003, de 8 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat La Cucafera, de Pre-
mià de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de la llar d’infants La Cucafera, de Premià
de Mar, en petició d’autorització d’obertura
d’un centre docent privat, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general no universitaris,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat La Cucafera, de Premià de Mar, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
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-
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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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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 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 Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, 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, 8 de setembre de 2003

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 MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Premià de Mar.
Localitat: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08051938.

Denominació: La Cucafera.
Adreça: c. Sant Antoni, 17.
Titular: Lario Latorre, Rosa M.
NIF: 36501386H.

S’autoritza l’obertura del centre docent pri-
vat La Cucafera, de Premià de Mar, per trans-
formació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes des de l’inici del curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació de locals, amb
l’edifici del c. Sant Antoni, 15, i amb efec-
tes des de l’inici del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar:
6 unitats d’educació preescolar amb ca-

pacitat per a 90 llocs escolars.

(03.248.105)
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