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RESOLUCIÓ ENS/3277/2003, de 28 d’octubre, de modificació de la Resolució ENS/
2139/2003, de 9 de juliol, per la qual es fa
pública la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i
estudis directament relacionats amb els llocs
de treball durant el curs 2003-2004, destinades als funcionaris i funcionàries de carrera dels cossos docents i dels cossos d’inspectors i d’inspectores.
Per la Resolució ENS/2139/2003, de 9 de
juliol (DOGC núm. 3926, de 16.7.2003) es
va fer fa pública la concessió de llicències
retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb
els llocs de treball durant el curs 2003-2004,
destinades als funcionaris i funcionàries de
carrera dels cossos docents i dels cossos
d’inspectors i d’inspectores.
Mitjançant Resolució de 25 de juliol de 2003
de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, s’ha estimat el recurs de reposició interposat per la senyora Laura Begoña
Terré Alonso, i s’ha establert una nova puntuació de 27,630, amb la qual cosa no ha de
formar part de la llista de persones no seleccionades de la modalitat A (annex 2) i se l’ha
d’incloure, amb la nova puntuació, a la llista
de persones seleccionades de la modalitat A
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(annex 1). Posteriorment ha estat formalitzada la renúncia a la llicència de la modalitat A
per part de la senyora M. Leonor Vicario Lara.
Per tot això,

Resolc:
—1 Modificar l’annex 1, llista de persones que han obtingut llicència retribuïda,
de la Resolució ENS/2139/2003, de 9 de
juliol (DOGC núm. 3926, de 16.7.2003), suprimint-hi, per renúncia, la senyora M.
Leonor Vicario Lara, DNI 13080125W, i
afegint-hi la senyora Laura Begoña Terré
Alonso, DNI 36031524T amb 27,630 punts.
—2 Modificar l’annex 2, llista de persones
no seleccionades, de la Resolució ENS/
2139/2003, de 9 de juliol (DOGC núm. 3926,
de 16.7.2003), suprimint-hi la senyora Laura Begoña Terré Alonso.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 28 d’octubre de 2003
P. D.

(Resolució de 20.3.2003, DOGC de
8.4.2003)

Full de disposicions i actes administratius

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació i Innovació
Educativa
(03.294.047)

RESOLUCIÓ ENS/3278/2003, de 21 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Mare de Déu de la Mercè, de Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat Mare de Déu de la Mercè,
de Badalona, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu de la Mercè, de Badalona, per
canvi de titularitat, 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 conseqüència, la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament
efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en els documents administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 21 d’octubre de 2003
P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001285.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Adreça: c. Guifré, 300.
Titular: Asociación Canónica Privada de Fieles Fraternidad de Agrupaciones Santo
Tomás de Aquino (FASTA).
NIF: Q5800675J.
S’autoritza el canvi de titularitat, que passa
a ser Adoratrius Esclaves del Santíssim Sacrament i de la Caritat, amb NIF Q5000007D,
i amb efectes a partir del primer dia del mes
següent al de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs
escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs
escolars.
(03.288.131)

RESOLUCIÓ ENS/3279/2003, de 23 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Estel, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Estel, de Barcelona, en
petició de canvi de denominació, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Estel, de Barcelona, per canvi de denominació, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 23 d’octubre de 2003

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II
(comarques).

P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
1262

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: 08010596.
Denominació: Estel.
Adreça: c. Vallseca, 14.
Titular: Estel Vallseca, SL.
NIF: B61072070.
Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Estel Vallseca.
(03.294.040)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 0001/04).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0001/04.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei tècnic de
sistemes per a les xarxes locals del Departament d’Ensenyament i les seves delegacions.
b) Termini d’execució: de l’1 de gener al
31 de desembre de 2004, excepte el mes
d’agost.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 65.186,00 euros (IVA inclòs),
supeditat a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’any 2004.
—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix, d’acord amb el
que preveu l’article 35.1.c, del text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 7, categoria A. Grup V, subgrup 3, categoria A.
La seva presentació es potestativa i únicament a efectes de dispensa de l’acreditació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’EnsenyamentRegistre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
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—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i divendres fins a les 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Ensenyament-Registre General del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’EnsenyamentServeis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament
del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 29 d’octubre de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.303.021)

RESOLUCIÓ ENS/3355/2003, de 23 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat El Niu, de Castelldefels.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Niu, de Castelldefels,
en petició d’autorització per canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general 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 ensenyaments de

règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat El
Niu, de Castelldefels, per canvi titularitat, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sant Feliu de Llobregat, 23 d’octubre de 2003
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: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Núm. de codi: 08048897.
Denominació: El Niu.
Adreça: Avinguda 301, núm. 71.
Titular: Germanes de la Caritat de Namur.
NIF: Q0800315D.
S’autoritza el canvi de titularitat que passa a ser de Fundació Privada de Gestió Claraeulàlies Alfred Rubio de Castarlenas, amb
NIF G62415013, amb efectes a partir del dia
següent de la data de publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 8 unitats amb una
capacitat per a 102 llocs escolars.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
(03.294.042)

RESOLUCIÓ ENS/3358/2003, de 28 d’octubre, per la qual s’autoritza l’obertura del centre docent privat El Tren Groc, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor del
centre docent privat El Tren Groc, de Barcelona, en petició d’autorització d’obertura d’un
centre docent privat, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
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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 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 ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Tren Groc, de Barcelona, en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 28 d’octubre de 2003
P . D . (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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: 08061324.
Denominació: El Tren Groc.
Adreça: c. Teresa Cofrentes, 15.
Titular: Fundació Privada d’Ajuda a la Infància, Joventut i Família.
NIF: G62812789.
S’autoritza l’obertura del centre docent
privat El Tren Groc, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2003-04.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 5 unitats amb capacitat per a 74 llocs escolars.
(03.301.027)

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ ENS/3359/2003, de 28 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrats Cors, de Torelló.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sagrats Cors, de Torelló, en petició d’obertura de l’etapa d’educació preescolar, reducció d’unitats del nivell d’educació infantil i reducció d’unitats
del nivell d’educació primària, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general 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 ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrats
Cors, de Torelló, per obertura de l’etapa d’educació preescolar, reducció d’unitats del nivell
d’educació infantil i reducció d’unitats del nivell d’educació primària, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 28 d’octubre de 2003
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 D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Torelló.
Localitat: Torelló.
Núm. de codi: 08030546.
Denominació: Sagrats Cors.
Adreça: c. Puig d’Assalit.
Titular: Sagrat Cor de Jesús i de Maria, Gnes.
NIF: Q0700024C.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació preescolar, amb 3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2003-2004.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar

el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
S’autoritza la reducció d’unitats del nivell
d’educació infantil, amb 3 unitats de parvulari, amb capacitat per a 75 llocs escolars,
amb efectes des del final del curs 2002-2003.
S’autoritza la reducció d’unitats del nivell
d’educació primària, amb 1 unitat, amb capacitat per a 25 llocs escolars i amb efectes des del final del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar:
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil:
3 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Educació primària:
11 unitats amb capacitat per a 275 llocs
escolars.
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.
(03.294.044)

RESOLUCIÓ ENS/3360/2003, de 28 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat La Suïssa, de Tona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Suïssa, de Tona, en
petició d’autorització de supressió del cicle
formatiu de grau superior de dietètica i
d’obertura del cicle formatiu de grau superior d’higiene bucodental, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general 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 ensenyaments de
règim general 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
desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu,

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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 28 d’octubre de 2003
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 D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Tona.
Localitat: Tona.
Núm. de codi: 08043632.
Denominació: La Suïssa.
Adreça: pg. de la Suïssa, s/n.
Titular: Escoles Familiars Rurals d’Osona, SL.
NIF: B61735791.
S’autoritza la supressió del 1r curs del cicle
formatiu de grau superior de dietètica, de la
família professional de sanitat, amb 1 grup,
amb capacitat per a 20 llocs escolars i amb
efectes a partir del final del curs 2002-2003.
S’autoritza la supressió del 2n curs del cicle formatiu de grau superior de dietètica, de
la família professional de sanitat, amb 1 grup,
amb capacitat per a 20 llocs escolars i amb
efectes a partir del final del curs 2003-2004.
S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau superior d’higiene bucodental, de la família professional de sanitat, amb 1 grup,
amb capacitat per a 20 llocs escolars i amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre a l’inici del curs
2004-2005
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà
Família administració: cicle formatiu gestió administrativa, amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs escolars.
Família sanitat: cicle formatiu cures auxiliars d’infermeria, amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs escolars.
Formació professional de grau superior
Família administració: cicle formatiu secretariat, amb 1 grup amb capacitat per a
20 llocs escolars.
Família sanitat: cicle formatiu higiene bucodental, amb 1 grup amb capacitat per a
20 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.
(03.294.046)

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat La Suïssa, de Tona, per autorització de supressió
del cicle formatiu de grau superior de dietètica i obertura del cicle formatiu de grau superior d’higiene bucodental, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones inte1264

RESOLUCIÓ ENS/3361/2003, de 27 de octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Laietània, de Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Laietània, de Badalona,
en petició d’autorització d’obertura de l’etapa d’educació preescolar i reducció de ca-
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pacitat de l’etapa d’educació infantil (parvulari), es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 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 ensenyaments de règim general no universitaris,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Laietània, de Badalona, per obertura de l’etapa d’educació preescolar i reducció de
capacitat de l’etapa d’educació infantil (parvulari), en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 27 d’octubre de 2003
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 BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001297.
Denominació: Laietània.
Adreça: Saragossa, 18-19.
Titular: Institució Cultural Laietània, SL.
NIF: B58034778.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació preescolar, amb 3 unitats amb capaci-

tat per a 41 escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2003-2004.
S’autoritza la reducció de capacitat de
l’etapa d’educació infantil (parvulari), amb
15 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2003-2004.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’Educació Preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil:
3 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs
escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 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.
Batxillerat:
amb 4 unitats en les modalitats de natura
i salut, humanitats i ciències socials i tecnologia, amb capacitat per a 140 llocs escolars.
(03.294.043)
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