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ORDRE ENS/47/2004, de 25 de febrer, de
convocatòria de concurs públic per atorgar
ajuts a centres docents públics dependents
del Departament d’Ensenyament i privats con-
certats, d’educació secundària de Catalunya,
per a l’aprenentatge actiu d’idiomes.

Per tal d’impulsar decididament la millora
de l’ensenyament-aprenentatge de les llen-
gües estrangeres en l’ensenyament de rè-
gim general, s’està duent a terme el projec-
te Orator, el qual incideix tant en els aspectes
de caràcter general vinculats amb el des-
envolupament ordinari de les classes, com
en la potenciació de projectes i activitats
complementàries que en faciliten l’ús.

El Departament d’Ensenyament vol poten-
ciar totes les actuacions que incideixen fa-
vorablement en l’aprenentatge de les llengües
estrangeres, per la qual cosa ha considerat
convenient convocar novament un concurs
públic per afavorir l’aprenentatge actiu en els
països respectius dels idiomes estrangers
que s’imparteixen als centres docents.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les facultats atribuïdes en l’arti-
cle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim ju-
rídic de l’Administració de la Generalitat de

Catalunya, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per atorgar ajuts

a centres docents públics dependents del De-
partament d’Ensenyament i privats concertats,
d’educació secundària de Catalunya, que or-
ganitzin viatges de grups d’alumnes per a
l’aprenentatge actiu dels idiomes que com a
llengua estrangera s’imparteixen en el centre
docent, dins els ensenyaments reglats.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir la con-

vocatòria de concurs públic, i que són les
que consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Els ajuts als centres, per un import total

màxim de 537.100,00 euros, es concreta-
ran en funció de la quantitat assignada per
alumne/a en concepte de borsa, i es faran
efectius amb càrrec a la posició pressupos-
tària D/481130000/3211, de l’òrgan gestor
1302, del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2003 prorrogat per al 2004.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter re-

current.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades po-
den interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat al que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquests ajuts és la realització

d’activitats d’aprenentatge actiu en els pa-
ïsos respectius dels idiomes que com a llen-
gua estrangera s’imparteixen en els centres
docents públics dependents del Departa-
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ment d’Ensenyament i privats concertats,
d’educació secundària de Catalunya, dins
els ensenyaments reglats.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els centres

docents públics dependents del Departa-
ment d’Ensenyament i privats concertats,
d’educació secundària de Catalunya.

—3 Import i destinació dels ajuts
Els ajuts als centres, per un import total mà-

xim de 537.100,00 euros, es concretaran en
funció de la quantitat assignada per alumne/
a en concepte de borsa, que podrà ser entre
602,00 euros i 1.200,00 euros, segons la qua-
litat del projecte presentat i la tipologia del cen-
tre. Els ajuts aniran destinats a les despeses
directament derivades del viatge (activitats
d’aprenentatge, desplaçament, allotjament,
manutenció i activitats complementàries).

—4 Condicions
Els viatges i el règim de sol·licituds s’ajus-

taran a les condicions següents:
a) Els viatges es podran realitzar entre el

12 de juny i el 26 de setembre de 2004 i
tindran una durada de dues setmanes, amb
una pernoctació mínima de 13 nits en el lloc
de destinació.

b) Les sol·licituds es presentaran per a
grups d’alumnes que cursin algun dels en-
senyaments següents:

Primer cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

Segon cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

Primer curs de batxillerat.
Cicles formatius que imparteixin llengua

estrangera com a part obligatòria del currí-
culum.

c) Els grups han d’estar constituïts per
alumnat del mateix curs o nivell educatiu i, en
el cas de l’ESO, del mateix cicle, en nombre
no inferior a vint. Dos centres d’una mateixa
comarca o municipi es podran agrupar per
constituir un grup, només en el cas que cap
dels dos centres arribi al nombre mínim
d’alumnes requerit. L’ajut es determinarà en
funció d’una quantitat per alumne/a en con-
cepte de borsa. En cap cas el nombre de bor-
ses que constituirà l’ajut no podrà ser supe-
rior al nombre d’alumnes que integrin el grup.

d) Cada grup d’alumnes estarà acompa-
nyat durant el viatge i l’estada per dos o més
professors/es del centre o centres sol·-
licitants. El/la professor/a coordinador/a del
projecte, que és qui imparteix l’idioma en el
centre, haurà d’acompanyar el grup durant
la seva estada i serà el responsable dels
aspectes educatius generals i d’organitza-
ció del viatge. Si el grup està constituït per
alumnat de dos centres, hi haurà d’haver un/
a coordinador/a responsable per centre. El/
la coordinador/a haurà de tenir plaça defi-
nitiva en el centre i no haurà d’haver parti-
cipat en el concurs de trasllats d’enguany.

e) L’allotjament es podrà fer en modali-
tats diferents, a criteri del grup sol·licitant:

Acolliment familiar.
Centre d’ensenyament condicionat per a

sojorn.
Alberg juvenil autoritzat.
Altres.

—5 Sol·licituds
Les sol·licituds, subscrites pel/per la direc-

tor/a de cada centre, s’adreçaran al director

general d’Ordenació i Innovació Educativa i
es presentaran al Departament d’Ensenya-
ment (Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona), ja sigui directament o per qualsevol
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel/per la funcionari/ària
de correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
En l’avaluació de les sol·licituds es tindran

en compte els criteris següents:
a) La qualitat del projecte (fins a 30 punts).
b) La relació i la continuïtat del treball a l’aula

amb el projecte i el programa que es vol des-
envolupar en el país d’acollida (fins a 10 punts).

c) La tipologia escolar dels centres sol·li-
citants (fins a 5 punts).

Les sol·licituds que no reuneixin les con-
dicions assenyalades en el punt 4 d’aquest
annex o que siguin presentades fora de ter-
mini seran excloses de la convocatòria.

—7 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

La sol·licitud s’haurà de presentar d’acord
amb el  model que f igura a l ’annex 2
d’aquesta Ordre, que es pot trobar a l’adre-
ça electrònica http://www.xtec.es/crle/ora-
tor/01.htm. A aquesta sol·licitud s’adjunta-
rà la documentació següent:

a) Còpia compulsada de l’acta de la ses-
sió del consell escolar en què el centre hagi
pres el compromís de dur a terme el projec-
te pedagògic presentat, expedida pel/per la
secretari/ària i amb el vistiplau del president/
a del consell escolar.

b) Declaració jurada del/de la director/a
del centre en la qual constarà que abans
del viatge es contractarà una pòlissa d’as-
segurança que cobreixi el desplaçament i
l’estada de l’alumnat i el professorat acom-
panyant a l’estranger.

c) Calendari del viatge amb indicació de
les dates de sortida i de tornada, mitjà de
transport que s’utilitzarà i modalitat d’allot-
jament que es preveu.

d) Nom del professorat coordinador i
acompanyant, especialitat o matèria que im-
parteixen i situació administrativa en què es
troben en el centre.

e) Pressupost de despeses desglossat
segons els conceptes següents:

Activitats d’aprenentatge.
Desplaçaments.
Allotjament i manutenció.
Activitats complementàries.
S’hi ha d’indicar el cost global per alumne/

a i el cost global per grup i els imports, en tot
els casos, cal indicar-los en euros. Cal tenir
present que en aquest pressupost han d’es-
tar incloses les despeses corresponents al
professorat coordinador i acompanyant.
Aquest professorat podrà acollir-se a la convo-
catòria “per a la concessió d’ajuts al professo-
rat i al personal laboral d’educació especial,
dels centres docents públics del Departament
d’Ensenyament per a activitats educatives re-
alitzades fora dels centres durant el curs es-
colar”, que es publica al DOGC anualment.

f) Informe sobre el tipus de curs o activi-
tats d’aprenentatge que seguirà l’alumnat a
l’estranger, que hauran de tenir una conti-
nuïtat o estar vinculats amb el projecte pe-
dagògic presentat a concurs.

g) El projecte pedagògic objecte d’aquest
concurs. Aquest projecte, elaborat per l’alum-
nat, producte de les activitats d’aprenentatge
que han ajudat a assolir els objectius peda-
gògics del nivell corresponent, haurà de ser
elaborat en la llengua d’aprenentatge i es pot
presentar en diferents formats, com ara llibre,
revista, enregistrament en suport d’àudio, ví-
deo, CD-ROM, etc. En cas que l’alumnat hagi
realitzat una part del treball en format tridimen-
sional, aquest només es podrà presentar en
suport fotogràfic o en vídeo.

—8 Resolució
Es delega en el director general d’Ordena-

ció i Innovació Educativa la resolució d’aques-
ta convocatòria i l’autorització de la despesa
corresponent, a proposta d’una comissió ava-
luadora formada per les persones següents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un/a inspector/a d’Ensenyament desig-
nat/da pel subdirector general de la Inspec-
ció d’Ensenyament.

Dos/dues tècnics/ques del Centre de Re-
cursos de Llengües Estrangeres designats
per la directora del centre, un/a dels/de les
quals actuarà com a secretari/ària.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

A l’hora de valorar els projectes, la co-
missió avaluadora actuarà d’acord amb els
criteris exposats a l’apartat 6 d’aquest an-
nex i ordenarà les sol·licituds segons la pun-
tuació obtinguda, fins arribar al límit de la
dotació pressupostària que estableix aques-
ta convocatòria.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució que aprova la llista provisional al di-
rector general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa en el termini de quinze dies a comptar
de l’endemà de la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.

En qualsevol cas, les sol·licituds presenta-
des s’entendran desestimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis mesos
a comptar des del dia següent de la finalització
del termini de presentació de les sol·licituds.

—9 Notificació
La resolució que aprova la llista provisio-

nal de concessió es notificarà als interes-
sats amb indicació de si exhaureix o no la
via administrativa, dels possibles recursos,
dels òrgans davant els quals es poden in-
terposar, i del termini per interposar-los. A
més a més, aquesta resolució es farà públi-
ca al tauler d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i als de les de-
legacions territorials corresponents.

—10 Acceptació dels ajuts per part dels
centres

En la notificació als centres seleccionats
s’indicarà la quantia i les condicions dels ajuts
concedits i es farà requeriment al/a la direc-
tor/a del centre perquè en formuli l’accepta-
ció al Departament d’Ensenyament i presen-
ti la documentació pertinent en el termini de
quinze dies, la qual ha d’incloure:
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a) Llista nominal, edat i sexe de l’alum-
nat que integra el grup.

b) Dades del professorat coordinador i
acompanyant: nom i cognoms, núm. de DNI,
especialitat i situació administrativa en el
centre.

c) Certificat del/de la director/a del cen-
tre conforme es disposa de l’autorització
dels pares o de les mares o tutors/es per
realitzar el viatge en el cas de l’alumnat
menor d’edat.

d) Concreció del viatge: dia de sortida i
d’arribada, calendari, itinerari i allotjament.

e) Fotocòpia compulsada de la pòlissa
d’assegurança a què fa referència el punt 7.b).

En el cas que no es presenti la documen-
tació esmentada en el termini de quinze dies
establert, s’entendrà que s’ha desistit en la
sol·licitud.

En el cas que es produís la renúncia d’al-
gun/s centre/s seleccionat/s, l’ajut corres-
ponent a aquest/s passarà al/s següent/s
centre/s que no va/n ser seleccionat/s per
manca de disponibilitat pressupostària, per
ordre de puntuació, sempre que hi hagi
crèdit suficient.

Un cop rebuda l’acceptació del centre i
la documentació exigida, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa dictarà la
resolució que aprova la llista definitiva d’ator-
gament dels ajuts, la qual serà degudament
notificada als interessats i publicada al tau-
ler d’anuncis de la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament i als de les delegaci-
ons territorials corresponents.

—11 Pagament
Un cop dictada la resolució que aprova la

llista definitiva, el Departament d’Ensenya-
ment procedirà a lliurar en concepte de bes-
treta el 90% de les quantitats concedides per
a la realització del viatge. El 10% restant es
lliurarà un cop presentada la justificació que
preveu el punt 12 d’aquest annex.

—12 Justificació
Una vegada efectuat el viatge, el/la direc-

tor/a del centre es responsabilitzarà de pre-
sentar, abans del 16 d’octubre de l’any
2004, a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona), la justificació del viatge
incloent la documentació següent:

a) Escrit de tramesa que indiqui la docu-
mentació que s’hi adjunta.

b) Certificat conforme el consell escolar
del centre ha aprovat els comptes relatius
al viatge, amb indicació de l’import total de
la despesa i de la data d’aprovació. Aquest
certificat ha d’anar expedit pel/per la secre-
tari/ària amb el vistiplau del/de la president/
a del consell escolar.

c) Relació detallada de les factures o com-
provants de les despeses realitzades, signa-
da pel/per la secretari/ària i pel/per la direc-
tor/a del centre. En aquesta relació les factures
han d’estar agrupades segons els conceptes
consignats en el pressupost presentat en el
moment de formular la sol·licitud. Les dades
que han de constar a la relació són: la data i
el número de la factura o comprovant de des-
pesa, el NIF i el nom de l’empresa, el concep-
te i l’import, el qual s’indicarà en euros. No
caldrà adjuntar els documents originals ni fo-
tocòpies d’aquests, que romandran al centre
i en constituiran la justificació.

d) En el cas dels centres públics, certifi-
cat del/de la secretari/ària del centre on
consti que tant els ingressos com les despe-
ses derivades de la realització del viatge s’han
comptabilitzat en la comptabilitat del centre.

En tots els casos els centres hauran de
justificar la totalitat de l’import concedit. En
el cas que es justifiqui un import inferior a la
quantitat concedida, la subvenció es redui-
rà per l’import no justificat correctament.

—13 Memòria
El grup d’alumnes elaborarà una memò-

ria amb el treball realitzat durant l’estada al
país estranger, que ha de ser la continuïtat
del projecte inicial presentat al concurs. La
memòria pot tenir qualsevol dels formats es-
mentats a l’apartat 7.g).

Aquesta memòria s’haurà de presentar al
Centre de Recursos de Llengües Estrange-
res (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona)
entre l’1 i el 16 de març de 2005. Juntament
amb la memòria, s’haurà de presentar un
certificat del/de la director/a del centre on es
faci constar la dedicació del professorat que
hi ha participat.

El Departament d’Ensenyament es reser-
va el dret de difondre i/o publicar els tre-
balls realitzats prenent en consideració la
seva qualitat i originalitat.

—14 Custòdia dels projectes i de les me-
mòries

Els projectes presentats pels centres que
no hagin estat seleccionats seran retornats
als centres.

Els projectes i treballs presentats pels cen-
tres que hagin estat seleccionats romandran
en dipòsit al Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres fins al juny de 2005. A partir
d’aquella data hauran de ser retirats abans
del 30 de setembre de 2005, excepte aquells
que el Centre de Recursos de Llengües Es-
trangeres seleccioni per integrar-los al seu
fons documental, tenint en compte la seva
qualitat i originalitat. El Departament d’Ense-
nyament no es farà càrrec de la custòdia dels
projectes i treballs que no hagin estat reco-
llits en la data esmentada.

—15 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració.

—16 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, així com la
presentació de la justificació fora de termi-
ni, podran donar lloc a la revocació de l’im-
port atorgat, al reintegrament de les quan-
titats no justificades o a les sancions que
preveu la secció cinquena del capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.

—17 Activitat d’innovació educativa
Aquesta activitat tindrà la consideració

d’activitat d’innovació educativa. La Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva emetrà el certificat corresponent al pro-
fessorat participant en el projecte, un cop
s’hagi presentat la memòria corresponent i
el Centre de Recursos de Llengües Estran-
geres n’hagi emès un informe favorable.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

Dades del centre
NIF:
Nom:
Codi:
Població:
Telèfon:
Fax:

Dades de l’activitat
Idioma:
Nombre d’alumnes:
Nivell (cicle i curs):

Professorat responsable
Nom:
NIF:
Situació administrativa:
Nom:
NIF:
Situació administrativa:

Professorat acompanyant
Nom:
NIF:
Situació administrativa:
Nom:
NIF:
Situació administrativa:

Centre d’acollida
Nom:
Adreça:
Població i país:
Telèfon:
Modalitat d’acollida:

Dates
Sortida:
Arribada:

Dades econòmiques
Despeses de l’activitat d’aprenentatge:
Despeses de desplaçament:
Despeses d’allotjament i manutenció:
Despeses d’activitats complementàries:
Despesa total/grup (1):
Despesa total/alumne:
Cognoms i nom del/de la director/a del

centre:
(1) La despesa total del grup ha d’inclou-

re les despeses del professorat.

(04.055.113)

RESOLUCIÓ ENS/469/2004, de 18 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre privat
d’educació preescolar Petit Món, de Gavà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre privat d’educació preescolar Petit
Món, de Gavà, en petició de canvi de deno-
minació específica, es va instruir l’expedi-
ent 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, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, pel
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qual s’estableixen els aspectes educatius
bàsics de l’educació preescolar, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre privat d’educació
preescolar Petit Món, de Gavà, per canvi de
denominació específica, 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 in-
teressades poden interposar recurs d’alça-
da davant el conseller 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, 18 de febrer de 2004

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: Gavà.
Localitat: Gavà.
Núm. de codi: 08060824.
Denominació: Petit Món.
Adreça: c. Montflorit, núm. 148.
Titular: Fundació Privada Suport a la Infància.
NIF: G62476411.

S’autoritza el canvi de denominació es-
pecífica que passa a ser El Món Petit de San
Pedro, amb efectes a partir de l’endemà de
la publicació al DOGC.

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: 3 unitats amb ca-

pacitat per a 41 llocs escolars.

(04.042.110)

RESOLUCIÓ ENS/481/2004, de 2 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Casal dels Àngels, de l’Hospitalet de
Llobregat.

Per la Resolució ENS/1399/2002, de 15
de maig (DOGC núm. 3642, de 24.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Casal dels Àngels, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, per a 3 unitats de ca-
dascun dels cursos d’educació secundària
obligatòria, entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article

30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència prè-
via de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres Do-
cents de 16 de desembre de 2003, en apli-
cació de la normativa esmentada, amb la fi-
nalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Casal dels Àngels, de
l’Hospitalet de Llobregat, s’ha comprovat que
el nombre d’alumnes resultant del procés de
matriculació no justifica el manteniment del
concert. Concretament, la Resolució ENS/
696/2002, de 27 de març (DOGC núm. 3608,
de 4.4.2002), exigeix que cada unitat con-
certada d’educació secundària obligatòria ha
de tenir un mínim de 25 alumnes, mínim que
el centre no assoleix en el primer curs d’edu-
cació secundària obligatòria. Així, la ratio exi-
gida és per a cada unitat i no una ratio mit-
jana per a les quatre unitats d’educació
secundària, tal i com pretén el centre en les
al·legacions presentades.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposa l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Casal dels
Àngels, de l’Hospitalet de Llobregat, amb
codi 08018352, per disminució d’1 unitat
concertada de primer curs d’educació se-
cundària obligatòria, atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003/04 i
s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.055.159)

RESOLUCIÓ ENS/483/2004, de 2 de març,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució
de 12 de novembre de 2003, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del cen-
tre docent privat Centro Catalán Comercial,
de Santa Coloma de Gramenet, contra la
Resolució ENS/2595/2003, de 12 d’agost.

Per la Resolució ENS/2595/2003, de 12
d’agost (DOGC núm. 3963, de 8.9.2003),
es van resoldre les sol·licituds de centres
docents privats interessats a acollir-se al
règim de concerts educatius.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució es va denegar al centre Centro Catalán
Comercial, de Santa Coloma de Gramenet,
amb codi 08032051, l’accés al règim gene-
ral dels concerts educatius d’educació se-
cundària obligatòria.

Contra aquesta Resolució, el centre Cen-
tro Catalán Comercial va interposar un re-
curs de reposició, pel qual reclamava 4
unitats concertades d’educació secundària
obligatòria, que s’ha estimat per la Resolu-
ció de 12 de novembre de 2003.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts edu-
catius s’ha de publicar al DOGC i a proposta
de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 12
de novembre de 2003, per la qual s’estima
el recurs interposat pel centre docent privat
Centro Catalán Comercial, de Santa Colo-
ma de Gramenet, amb codi 08032051,
contra la Resolució ENS/2595/2003, de 12
d’agost, per la qual es resolen les sol·licituds
de centres docents privats interessats a
acollir-se al règim de concerts educatius.

En conseqüència, s’aprova l’accés al rè-
gim general dels concerts educatius per a 4
unitats d’educació secundària obligatòria,
per al curs 2003-2004.

—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.
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Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.058.037)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/332/2004, de 20 de febrer, de convo-
catòria de concurs específic de mèrits per
tal de proveir llocs de treball docent de ca-
ràcter singular en centres públics d’ense-
nyaments no universitaris que tenen auto-
ritzat un pla estratègic (DOGC núm. 4079,
pàg. 3892, de 26.2.2004).

Havent observat errades en el text original
de la Resolució esmentada, tramès al DOGC
i publicat al núm. 4079, pàg. 3892, de
26.2.2004, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 3907, a l’annex 2, on diu:
“Centre: CEIP Sant Jordi-ZER Subirats.
”Pla estratègic: Projecte Pangea.
”Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
”Lloc de treball: educació primària.
”Codi del lloc de treball: 08029192 597

INY.”,
ha de dir:

“Centre: CEIP Sant Jordi-ZER Subirats.
”Pla estratègic: Projecte Pangea.
”Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
”Lloc de treball: educació infantil.
”Codi del lloc de treball: 08029192 597

INY.”;

A la pàgina 3910, a l’annex 2, on diu:
“Centre: CEIP Roureda.
”Pla estratègic: Una escola per a tothom.
”Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
”Lloc de treball: educació primària.
”Codi del lloc de treball: 08024790 597

INY.”,
ha de dir:

“Centre: CEIP Roureda.
”Pla estratègic: Una escola per a tothom.
”Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
”Lloc de treball: educació infantil.
”Codi del lloc de treball: 08024790 597

INY.”;

A la pàgina 3915, a l’annex 2, on diu:
“Centre: CEIP Mare de Déu del Remei.
”Pla estratègic: Millora de la qualitat del

centre en les competències bàsiques de
l’àmbit lingüístic i matemàtic.

Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
”Lloc de treball: educació primària.
”Codi del lloc de treball: 43000135 597

INY.”,
ha de dir:

“Centre: CEIP Mare de Déu del Remei.
”Pla estratègic: Millora de la qualitat del

centre en les competències bàsiques de
l’àmbit lingüístic i matemàtic.

”Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
”Lloc de treball: educació infantil.
”Codi del lloc de treball: 43000135 597

INY.”

Barcelona, 27 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.061.040)

RESOLUCIÓ ENS/484/2004, de 2 de març,
per la qual es deixa sense efectes la Reso-
lució de 19 de març de 1997, per la qual es
resol la sol·licitud de vinculació entre el cen-
tre docent privat Claret, que imparteix el ni-
vell d’educació primària concertat, i el cen-
tre docent privat Centre d’Estudis Vidal i
Barraquer, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat.

Per la Resolució de 19 de març de 1997,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent privat Claret, codi 08024595, que
imparteix el nivell d’educació primària con-
certat, i el centre docent privat Centre d’Es-
tudis Vidal i Barraquer, codi 08037279, que
imparteix el nivell d’educació secundària
obligatòria concertat, d’acord amb el que
preveia l’article 5 del Decret 72/1996, de 5
de març, pel qual s’estableix el règim d’ad-
missió d’alumnes en els centres docents
sostinguts amb fons públics.

Per Resolució de 25 d’octubre de 1999
(DOGC núm. 3022, de 24.11.1999) es va
autoritzar l’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria del centre docent
privat Claret, de Sabadell.

En conseqüència, atès que el centre Cla-
ret ja disposa d’autorització per impartir el
nivell d’educació secundària obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de
19 de març de 1997, del director general
de Centres Docents, per la qual es va reco-
nèixer la vinculació entre el centre docent
privat Claret, codi 08024595, que imparteix
el nivell d’educació primària concertat, i el
centre docent privat Centre d’Estudis Vidal
i Barraquer, codi 08037279, que imparteix
el nivell d’educació secundària obligatòria
concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú.

Barcelona, 2 de març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.191)

RESOLUCIÓ ENS/485/2004, de 2 de març,
per la qual es deixa sense efectes la Resolu-
ció de 27 de febrer de 1998, per la qual es
resol la sol·licitud de vinculació entre el centre
docent privat Claret, que imparteix el nivell
d’educació primària concertat, i el centre
docent privat Ramar 2, que imparteix el nivell
d’educació secundària obligatòria concertat.

Per la Resolució de 27 de febrer de 1998,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent privat Claret, codi 08024595, que
imparteix el nivell d’educació primària con-
certat, i el centre docent privat Ramar 2, codi
08037668, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat, d’acord
amb el que preveia l’article 5 del Decret 72/
1996, de 5 de març, pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnes en els centres
docents sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució de 25 d’octubre de 1999
(DOGC núm. 3022, de 24.11.1999) es va
autoritzar l’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria del centre docent
privat Claret, de Sabadell.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat Claret, ja disposa d’autorització
per impartir el nivell d’educació secundària
obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de
27 de febrer de 1998, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèi-
xer la vinculació entre el centre docent privat
Claret, codi 08024595, que imparteix el ni-
vell d’educació primària concertat, i el cen-
tre docent privat Ramar 2, codi 08037668,
que imparteix el nivell d’educació secundà-
ria obligatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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, 2 de març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.189)

ORDRE ENS/51/2004, de 3 de març, de
modificació de l’Ordre ENS/512/2003, de 31
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de desembre, de convocatòria d’ajuts cor-
responents a les accions descentralitzades
de la segona fase del Programa Sòcrates de
la Unió Europea, per al període comprès entre
l’1 de juny de 2004 i el 31 de juliol de 2005.

L’Ordre ministerial de 27 de novembre de
2000 (BOE núm. 303, de 19.12.2000), modi-
ficada per l’Ordre ECD/1141/2002, de 6 de
maig (BOE núm. 123, de 23.5.2002), estableix
les normes generals a què han de cenyir-se
les convocatòries específiques d’ajuts de les
accions descentralitzades de la segona fase
del Programa Sòcrates de la Unió Europea.

D’acord amb aquesta normativa estatal, i
per l’Ordre ENS/512/2003, de 31 de desem-
bre, s’han convocat els ajuts corresponents
a les accions descentralitzades esmentades
per a Catalunya i pel que fa al període com-
près entre l’1 de juny de 2004 i el 31 de juliol
de 2005 (DOGC núm. 4048, de 14.1.2004).

Amb posterioritat a la publicació de la
convocatòria esmentada, s’ha publicat l’Or-
dre ECD/3850/2003, de 18 de desembre
(BOE núm. 17, de 20.1.2004), per la qual
s’actualitza l’Ordre de 27 de novembre de
2000 en el sentit d’adaptar-la a la nova le-
gislació sobre el sistema educatiu espanyol,
tot considerant que les escoles oficials d’idi-
omes han de ser tractades dins de l’apartat
relatiu a la formació d’adults.

En conseqüència, s’han d’introduir les
oportunes modificacions a l’Ordre ENS/512/
2003, de 31 de desembre, per tal d’ade-
quar-la a la normativa vigent.

D’acord amb això, i a proposta de la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa,

Ordeno:

Article 1
Modificar l’article 11 del capítol 2 “Comenius

1: associacions escolars transnacionals” de
l’Ordre ENS/512/2003, de 31 de desembre,
que queda redactat de la manera següent:

“Podran sol·licitar aquests ajuts els cen-
tres que imparteixin els ensenyaments de
règim general i de règim especial establerts
per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, excepte
els centres d’educació de persones adultes
i les escoles oficials d’idiomes”.

Article 2
Modificar el primer paràgraf de l’apartat

50.1.1 del capítol 3 “Comenius 2.2: beques
individuals de formació” de l’Ordre ENS/512/
2003, de 31 de desembre, en el sentit se-
güent:

on diu:
“50.1 Poden sol·licitar aquests ajuts:
”50.1.1 Els mestres, el professorat d’en-

senyaments secundaris i el d’escoles ofici-
als d’idiomes que en el moment de presen-
tar la seva sol·licitud compleixi alguna de les
condicions següents”,
ha de dir:

“50.1 Poden sol·licitar aquests ajuts:
”50.1.1 Els mestres i el professorat d’en-

senyaments secundaris que en el moment
de presentar la seva sol·licitud compleixi al-
guna de les condicions següents”.

Article 3
Modificar l’article 58 del capítol 3 “Co-

menius 2.2: beques individuals de formació”
de l’Ordre ENS/512/2003, de 31 de desem-
bre, en el sentit següent:

on diu:
“L’objectiu d’aquesta acció és la conces-

sió d’ajuts a professorat de qualsevol ma-
tèria i nivell, així com altre personal que tre-
balli en l’àmbit escolar amb alumnes en
situació de risc social o amb necessitats
educatives especials”,
ha de dir:

“L’objectiu d’aquesta acció és la conces-
sió d’ajuts a professorat de qualsevol ma-
tèria i nivell (exclòs el dels centres d’educa-
ció de persones adultes i el d’escoles oficials
d’idiomes) , així com altre personal que tre-
balli en l’àmbit escolar amb alumnes en si-
tuació de risc social o amb necessitats edu-
catives especials”.

Article 4
Afegir el següent paràgraf a l’article 60 de

l’Ordre ENS/512/2003, de 31 de desembre:
“S’exclou els professors que treballin en

centres d’educació de persones adultes i les
escoles oficials d’idiomes.”

Article 5
Modificar la lletra a) de l’article 69 del ca-

pítol 4 “Grundtvig: formació de persones
adultes i altres itineraris educatius” de l’Or-
dre ENS/512/2003, de 31 de desembre, en
el sentit següent:

on diu:
“a) Centres de formació de persones adul-

tes”,
ha de dir:

“a) Centres de formació de persones adul-
tes i escoles oficials d’idiomes”.

Article 6
Modificar l’article 79 del capítol 4 “Grundt-

vig: formació de persones adultes i altres iti-
neraris educatius” de l’Ordre ENS/512/2003,
de 31 de desembre, en el sentit següent:

on diu:
“S’inclouen:
”Professorat/formadors que treballen amb

adults, així com els seus propis formadors”,
ha de dir:

“S’inclouen:
”Professorat/formadors que treballen amb

adults, així com els seus propis formadors.
Professorat d’escola oficial d’idiomes”.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via

administrativa, les persones interessades po-
den interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.062.141)

RESOLUCIÓ ENS/493/2004, de 2 de març,
per la qual es deixa sense efecte la Reso-
lució de 21 de març de 1997, per la qual es
resol la sol·licitud de vinculació entre el cen-
tre docent privat Cassà i el centre docent
privat Escola Pia de Mataró.

Per la Resolució de 21 de març de 1997,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent privat concertat d’educació primà-
ria Cassà, codi 08000141, i el centre do-
cent privat concertat d’educació secundà-
ria obligatòria Escola Pia de Mataró, codi
08021107, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat, d’acord
amb el que preveia l’article 5 del Decret 72/
1996, de 5 de març, pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnes en els centres
docents sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució de 21 de maig de 2003
(DOGC núm. 3900, de 6.6.2003) es va au-
toritzar la supressió de les unitats dels ni-
vells d’educació infantil (parvulari) i d’edu-
cació primària del centre docent privat
Cassà, d’Arenys de Mar.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat Cassà ha deixat d’impartir els en-
senyaments d’educació primària,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de
21 de març de 1997, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèi-
xer la vinculació entre el centre docent privat
Cassà, codi 08000141, que imparteix el ni-
vell d’educació primària concertat, i el cen-
tre docent privat Escola Pia de Mataró, codi
08021107, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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, 2 de març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.220)

RESOLUCIÓ ENS/494/2004, de 3 de març,
per la qual es deixa sense efectes la Reso-
lució de 25 de juny de 1997, per la qual es
resol la sol·licitud de vinculació entre el cen-
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tre docent privat Maristes Sabadell, que
imparteix el nivell d’educació primària con-
certat, i el centre docent privat Centre d’Es-
tudis Vidal i Barraquer, que imparteix el nivell
d’educació secundària obligatòria concertat.

Per la Resolució de 25 de juny de 1997,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent pr ivat Maristes Sabadel l ,  codi
08024421, que imparteix el nivell d’educa-
ció primària concertat, i el centre docent
privat Centre d’Estudis Vidal i Barraquer, codi
08037279, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat, d’acord
amb el que preveia l’article 5 del Decret 72/
1996, de 5 de març, pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnes en els centres
docents sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució de 26 d’octubre de 1998
(DOGC núm. 2759, de 5.11.1998) es va au-
toritzar l’obertura de l’etapa d’educació se-
cundària obligatòria del centre docent pri-
vat Maristes Sabadell, de Sabadell.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat Maristes Sabadell ja disposa
d’autorització per impartir el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de
25 de juny de 1997, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèi-
xer la vinculació entre el centre docent pri-
vat Maristes Sabadell, codi 08024421, que
imparteix el nivell d’educació primària con-
certat, i el centre docent privat Centre d’Es-
tudis Vidal i Barraquer, codi 08037279, que
imparteix el nivell d’educació secundària
obligatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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 març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.202)

RESOLUCIÓ ENS/507/2004, de 24 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sant Isidor, 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 Sant Isidor, de Bar-
celona, en petició de canvi de denominació,
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, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments escolars de règim general, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Isidor, de Barcelona, per canvi de de-
nominació, 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, 24 de febrer de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08009697.
Denominació: Sant Isidor.
Adreça: c. Comte Borrell, 243-249.
Titular: Inst. Pedagógica San Isidoro, SA.
NIF: A08379828.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser IPSI.

(04.048.044)

RESOLUCIÓ ENS/508/2004, de 26 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Vedruna, 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 Vedruna, de Barcelona,
en petició de canvi de denominació, 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, 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 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim especial, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Ve-
druna, de Barcelona, per canvi de denomi-
nació, 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, 26 de febrer de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08005618.
Denominació: Vedruna.
Adreça: pl. dels Àngels, 3.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q0800398J.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Vedruna Àngels.

(04.051.185)

RESOLUCIÓ ENS/509/2004, de 3 de març,
per la qual es deixa sense efectes la Reso-
lució de 10 de febrer de 1998, per la qual
es resol la sol·licitud de vinculació entre el
centre docent privat Andersen Galdós, que
imparteix el nivell d’educació primària con-
certat, i el centre docent privat Cingle, que
imparteix el nivell d’educació secundària
obligatòria concertat.

Per la Resolució de 10 de febrer de 1998,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent privat Andersen Galdós, codi
08029908, que imparteix el nivell d’educació
primària concertat, i el centre docent privat
Cingle, codi 08032075, que imparteix el nivell
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d’educació secundària obligatòria concertat,
d’acord amb el que preveia l’article 5 del
Decret 72/1996, de 5 de març, pel qual s’es-
tableix el règim d’admissió d’alumnes en els
centres docents sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució de 15 d’octubre de 1999
(DOGC núm. 3022, de 24.11.1999) es va
autoritzar l’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria del centre docent
privat Andersen Galdós, de Terrassa.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat Andersen Galdós ja disposa
d’autorització per impartir el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de
10 de febrer de 1998, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèi-
xer la vinculació entre el centre docent privat
Andersen Galdós, codi 08029908, que im-
parteix el nivell d’educació primària concer-
tat, i el centre docent privat Cingle, codi
08032075, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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 març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.214)

RESOLUCIÓ ENS/510/2004, de 4 de març,
per la qual es deixa sense efecte la Reso-
lució de 20 de març de 1997, per la qual es
resol la sol·licitud de vinculació entre el cen-
tre docent privat Ramiro de Maeztu, que
imparteix el nivell d’educació primària con-
certat, i el centre docent privat Maria Ward,
que imparteix el nivell d’educació secundà-
ria obligatòria concertat.

Per Resolució de 20 de març de 1997, del
director general de Centres Docents, es va
reconèixer la vinculació entre el centre docent
privat Ramiro de Maeztu, codi 08000980, que
imparteix el nivell d’educació primària concer-
tat, i el centre docent privat Maria Ward, codi
08001066, que imparteix el nivell d’educació
secundària obligatòria concertat, d’acord amb
l’article 5 del Decret 72/1996, de 5 de març,
pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnes en els centres docents sostinguts
amb fons públics.

Per Resolució de 7 de març de 2000
(DOGC núm. 3110, de 30.3.2000) es va
autoritzar l’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria del centre docent pri-
vat Ramiro de Maeztu, de Badalona.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat Ramiro de Maeztu ja disposa
d’autorització per impartir el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efecte la Resolució de 20
de març de 1997, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèi-
xer la vinculació entre el centre docent privat
Ramiro de Maeztu, codi 08000980, que im-
parteix el nivell d’educació primària concer-
tat, i el centre docent privat Maria Ward, codi
08001066, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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, 4 de març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.212)

RESOLUCIÓ ENS/511/2004, de 2 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Sant Francesc, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny (DOGC núm. 3918, de 4.7.2003),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Sant Francesc, de Barcelona,
per a 2 unitats de cadascun dels dos cur-
sos del cicle formatiu de grau mitjà d’equips
i instal·lacions electrotècniques (CFPM
0801) i 2 unitats de cadascun dels dos
cursos del cicle formatiu de grau superior
de sistemes de telecomunicació i informà-
tics (CFPS 0854), entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents d’1 de desembre de 2003, en apli-
cació de la normativa esmentada, amb la
finalitat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre Sant Francesc, de
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre

d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Segons disposa l’apartat 4 de la Resolu-
ció ENS/1363/2003, de 12 de maig (DOGC
núm. 3885, de 16.5.2003), la concertació
dels ensenyaments dels cicles formatius de
grau mitjà i superior queden subjectes a l’as-
soliment pel cap baix d’una relació de 15
alumnes per a cadascuna de les unitats,
sense que es puguin desdoblar unitats amb
30 o menys alumnes.

D’acord amb les dades que consten al
Departament d’Ensenyament, el centre té
matriculats 27 alumnes al segon curs del
cicle formatiu de grau mitjà d’equips i instal·-
lacions electrotècniques (CFPM 0801) i 28
alumnes al segon curs del cicle formatiu de
grau superior de sistemes de telecomuni-
cació i informàtics (CFPS 0854). Atès que
el nombre d’alumnes que el centre indica
en les al·legacions presentades a la incoa-
ció de l’expedient no s’ajusta al nombre
d’alumnes oficialment matriculats i havent-
se tramitat l’expedient, d’acord amb el que
disposen l’article 28 i següents del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Sant Francesc,
de Barcelona, amb codi 08003658, per dis-
minució d’1 unitat concertada de segon curs
del cicle formatiu de grau mitjà d’equips i
instal·lacions electrotècniques (CFPM 0801)
i d’1 unitat de segon curs del cicle formatiu
de grau superior de sistemes de telecomu-
nicació i informàtics (CFPS 0854), atès que
el nombre d’alumnes resultant del procés de
matriculació no justifica el manteniment del
concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003-2004
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
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o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.055.084)

RESOLUCIÓ ENS/531/2004, de 4 de març,
per la qual es dóna publicitat al nomena-
ment de personal eventual del Departament
d’Ensenyament.

Vist el Decret 153/1987, de 4 de març,
sobre el règim jurídic del personal eventual
al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;

Atès que segons el que estableix l’Acord
del Govern de 7 de gener de 2004 s’han de
publicar al DOGC els nomenaments de per-
sonal eventual,

Resolc:

Donar publicitat als nomenaments de per-
sonal eventual del Departament d’Ensenya-
ment que es detallen a continuació:

Llocs de naturalesa estructural:

—1 Cap del Gabinet de la Consellera: Sr.
Carles Mundó Blanch.

Funcions: d’acord amb l’article 4 del De-
cret 320/2000, de 27 de setembre, de rees-
tructuració del Departament d’Ensenyament,
li corresponen les funcions derivades de les
relacions de la consellera amb altres institu-
cions i de les seves activitats públiques, així
com aquelles altres que la consellera li pugui
encomanar. Coordina les funcions pròpies de
les diverses oficines en què s’estructura el
Gabinet de la Consellera, sota la dependèn-
cia directa de la titular del Departament.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 30.2, complement espe-
cífic 62.632,92 euros anuals (amb jornada
de dedicació especial).

—2 Cap de l’Oficina de Relacions Institu-
cionals: Sr. Sergi Sabrià Benito.

Funcions: d’acord amb l’article 6 del De-
cret 320/2000, de 27 de setembre, de rees-
tructuració del Departament d’Ensenyament,
té com a missió la preparació i el seguiment
de la informació per donar resposta a les ini-
ciatives no legislatives del Parlament de
Catalunya en tot el que pertoca al Departa-
ment d’Ensenyament, el seguiment de l’acti-
vitat parlamentària de les Corts Generals, la
coordinació i potenciació de les relacions del
Departament amb les principals institucions
públiques i privades de Catalunya i la prepa-
ració i el seguiment dels informes sol·licitats
pel Síndic de Greuges i pel Defensor del Poble.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 26, complement especí-
fic 49.292,48 euros anuals (amb jornada de
dedicació especial).

—3 Cap de l’Oficina de Premsa: Sra. Mí-
riam Riera Creus.

Funcions: d’acord amb l’article 7 del De-
cret 320/2000, de 27 de setembre, de rees-
tructuració del Departament d’Ensenya-
ment, coordina les relacions del Departament
amb els mitjans de comunicació i prepara
periòdicament un pla d’actuació sobre
aquesta matèria, recull la informació dels
mitjans de comunicació referent al funcio-
nament intern i al sistema educatiu, i asses-
sora qualsevol òrgan del Departament en els
temes que li són propis.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 26, complement especí-
fic 49.292,48 euros anuals (amb jornada de
dedicació especial).

—4 Cap de l’Oficina de Protocol i Relacions
Públiques: Sra. Francesca Guardiola Sala.

Funcions: d’acord amb l’article 8 del De-
cret 320/2000, de 27 de setembre, de re-
estructuració del Departament d’Ensenya-
ment, coordinar les activitats relacionades
amb el protocol dels actes públics en els
quals participi la consellera; és l’òrgan de
relació amb la Unitat de Relacions Externes
i Protocol del Departament de la Presidèn-
cia, i assessorar els òrgans del Departament
en matèria de protocol i relacions públiques.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 26, complement especí-
fic 49.292,48 euros anuals (amb jornada de
dedicació especial).

—5 Cap de l’Oficina de la Secretaria de la
consellera: Sra. Maria Teresa Ciuró Moreno.

Funcions: d’acord amb l’article 9 del De-
cret 320/2000, de 27 de setembre, de re-
estructuració del Departament d’Ensenya-
ment, correspon la direcció de la Secretaria
i la coordinació del suport administratiu.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup B de personal funcionari, ni-
vell de destinació 23, complement especí-
fic 30.135,68 euros anuals (amb jornada de
dedicació especial).

Llocs de naturalesa d’assessorament espe-
cial:

—6 Assessor de la consellera d’Ensenya-
ment en matèria d’educació infantil: Sr.
Ramon Simón Campá.

Funcions: segons l’Acord del Govern de 23
d’octubre de 2001, correspon, donada la total
implantació de la reforma educativa, exami-
nar les actuacions en matèria d’educació in-
fantil en altres entorns. Elabora anàlisis com-
paratives i propostes de millora per les
directrius del Departament com a impulsor de
programes del Govern en aquest àmbit.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 30.2, complement espe-
cífic 56.492,28 euros anuals (amb jornada
de dedicació normal).

—7 Assessor de la consellera d’Ensenya-
ment en matèria de prevenció de riscos la-
borals: Sr. Josep Vallcorba Cot.

Funcions: segons l’Acord del Govern de
23 d’octubre de 2001, correspon la pros-
pecció de les diverses actuacions que s’es-
tan duent a terme en l’àmbit laboral euro-
peu en matèria de prevenció de riscos.
Analitza, estudia, elabora informes i disse-
nya propostes de línies d’actuació.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-

vell de destinació 30.1, complement espe-
cífic 54.993,96 euros anuals (amb jornada
de dedicació normal).

Llocs de naturalesa per al desenvolupament
de polítiques sectorials:

—8 Comissionat del Consorci d’Educació
de Barcelona: Sr. Carles Manel Macián
Villanueva.

Funcions: segons l’Acord del Govern de
23 d’octubre de 2001, correspon coordinar
i portar a terme les actuacions necessàries
per a la constitució i plena assumpció de
competències del Consorci d’Educació de
Barcelona, creat per l’article 61 de la Carta
Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei
22/1998, de 30 de desembre.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 30.1, complement espe-
cífic 54.993,96 euros anuals (amb jornada
de dedicació normal).

Barcelona, 4 de març de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.062.167)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0531/04).

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

ment 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: 0531/04.

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

100 centres de les proves de llengua angle-
sa per a 2n de batxillerat, així com de la
identif icació, la correcció i la gravació
d’aquestes proves.

b) Termini d’execució:
1. Aplicació de les proves: del 19 d’abril

fins al 21 de maig de 2004.
2. Correcció de les proves: del 20 d’abril

al 21 de maig de 2004.
3. El termini màxim per al lliurament de

les tasques, incloent la gravació d’aques-
tes dades: 31 de maig de 2004.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 65.000,00 euros, IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 3, Cate-

goria B
Grup V, subgrup 1, categoria B. La seva

presentació és potestativa i únicament a
efectes de dispensa de l’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica de
l’empresa.
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—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament-
Registre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 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 presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar 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 ho-
res.

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-Re-

gistre General del Departament d’Ensenya-
ment.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposi-
ció de la tramesa a l’oficina de correus i anun-
ciar a l’òrgan de contractació la remissió de
l’oferta mitjançant un fax, un 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’Ensenyament-

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l’import de l’Anun-
ci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 8 de març de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.068.016)

RESOLUCIÓ ENS/492/2004, de 24 de febrer,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat
Bienaventurada Virgen María, 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 Bienaventurada Virgen
María, de Barcelona, en petició d’obertura
de l’etapa d’educació preescolar, 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, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments escolars de règim general; el Reial
decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual s’es-
tableixen els aspectes educatius bàsics de
l’educació preescolar, 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 Bi-
enaventurada Virgen María, de Barcelona,
per obertura de l’etapa d’educació prees-
colar, 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 de 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Barcelona, 24 de febrer de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004018.
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Adreça: c. Copèrnic, 55-59.
Titular: Benaventurada Verge Maria, Inst.
de la.
NIF: Q2000026A.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció preescolar, amb 3 unitats amb capaci-
tat per a 41 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2003-04.

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: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars.

Educació infantil: 4 unitats amb capacitat
per a 100 llocs escolars.

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

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, i 2 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 70 llocs escolars.

(04.047.059)

RESOLUCIÓ ENS/495/2004, de 3 de març,
per la qual es deixa sense efectes la Resolu-
ció de 25 de juny de 1997, per la qual es resol
la sol·licitud de vinculació entre el centre do-
cent privat Sant Francesc i el centre docent
privat Centre d’Estudis Vidal i Barraquer.

Per la Resolució de 25 de juny de 1997,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent privat Sant Francesc, codi 08024546,
que imparteix el nivell d’educació primària
concertat, i el centre docent privat Centre
d’Estudis Vidal i Barraquer, codi 08037279,
que imparteix el nivell d’educació secundà-
ria obligatòria concertat, d’acord amb el que
preveia l’article 5 del Decret 72/1996, de 5
de març, pel qual s’estableix el règim d’ad-
missió d’alumnes en els centres docents
sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució de 15 de maig de 1998
(DOGC núm. 2648, de 27.5.1998) es va au-
toritzar l’obertura de l’etapa d’educació se-
cundària obligatòria del centre docent pri-
vat Sant Francesc, de Sabadell.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat Sant Francesc ja disposa d’au-
torització per impartir el nivell d’educació se-
cundària obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de
25 de juny de 1997, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèi-
xer la vinculació entre el centre docent pri-
vat Sant Francesc, codi 08024546, que im-
parteix el nivell d’educació primària concer-
tat, i el centre docent privat Centre d’Estudis
Vidal i Barraquer, codi 08037279, que im-
parteix el nivell d’educació secundària obli-
gatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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.
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Barcelona, 3 de març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.194)

RESOLUCIÓ ENS/496/2004, de 3 de març,
per la qual es deixa sense efectes la Reso-
lució de 21 de març de 1997, per la qual es
resol la sol·licitud de vinculació entre el cen-
tre docent privat Sagrat Cor, que imparteix
el nivell d’educació primària concertat, i el
centre docent privat Sant Gabriel, que im-
parteix el nivell d’educació secundària obli-
gatòria concertat.

Per la Resolució de 21 de març de 1997,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent privat Sagrat Cor, codi 08025174, que
imparteix el nivell d’educació primària concer-
tat, i el centre docent privat Sant Gabriel, codi
08008784, que imparteix el nivell d’educació
secundària obligatòria concertat, d’acord amb
el que preveia l’article 5 del Decret 72/1996,
de 5 de març, pel qual s’estableix el règim
d’admissió d’alumnes en els centres docents
sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució de 3 de març de 1997
(DOGC núm. 2349, de 12.3.1999) es va au-
toritzar l’obertura de l’etapa d’educació se-
cundària obligatòria del centre docent pri-
vat Sagrat Cor, de Barcelona.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat Sagrat Cor ja disposa d’autorit-
zació per impartir el nivell d’educació secun-
dària obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de 21
de març de 1997, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèixer
la vinculació entre el centre docent privat
Sagrat Cor, codi 08025174, que imparteix el
nivell d’educació primària concertat, i el cen-
tre docent privat Sant Gabriel, codi 08008784,
que imparteix el nivell d’educació secundària
obligatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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 març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.055.230)

RESOLUCIÓ ENS/502/2004, de 3 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nom-

bre d’unitats concertades del centre docent
privat El Pinar de Nuestra Señora, de Sant
Cugat del Vallès.

Per la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny (DOGC núm. 3918, de 4.7.2003),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat El Pinar de Nuestra Señora,
de Sant Cugat del Vallès, per a 3 unitats de
cadascun dels cursos de batxillerat i 1 uni-
tat de cadascun dels cursos del cicle for-
matiu de grau superior d’integració social
(CFGS 1753), entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Un cop examinat l’expedient iniciat d’ofi-
ci per la Resolució del director general de
Centres Docents d’1 de desembre de 2003,
en aplicació de la normativa esmentada,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’uni-
tats concertades al centre El Pinar de Nu-
estra Señora, de Sant Cugat del Vallès, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resul-
tant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposa l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat El Pinar de Nu-
estra Señora, de Sant Cugat del Vallès, per
disminució d’1 unitat concertada de segon
curs de batxillerat i 1 unitat de primer curs
del cicle formatiu de grau superior d’integra-
ció social (CFGS 1753), atès que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003-2004
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.055.087)

RESOLUCIÓ ENS/503/2004, de 4 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Mireia, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1399/2002, de 15 de
maig (DOGC núm. 3642, de 24.5.2002), es
va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Mireia, de Barcelona, per a 2
unitats de cadascun dels quatre cursos d’edu-
cació secundària obligatòria, entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 16 de desembre de 2003, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Mireia, de Barcelona,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

Un cop tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius, i la resta de normativa apli-
cable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Mireia, de
Barcelona, amb codi 08008747, per dismi-
nució d’1 unitat concertada de primer curs
i 1 unitat de tercer curs d’educació secun-
dària obligatòria, atès que el nombre d’alum-
nes resultant del procés de matriculació no
justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
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cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003-2004
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.064.062)

RESOLUCIÓ ENS/504/2004, de 3 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Joviat, de Manresa.

Per la Resolució ENS/1909/2002, de 18
de juny (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Joviat, de Manresa, per a 3
unitats de primer curs i 3 unitats de segon
curs de batxillerat, entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Un cop examinat l’expedient iniciat d’ofi-
ci per la Resolució del director general de
Centres Docents d’1 de desembre de 2003,
en aplicació de la normativa esmentada,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’uni-
tats concertades al  centre Joviat,  de
Manresa, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Joviat, de
Manresa, amb codi 08020036, per dismi-
nució d’1 unitat concertada de segon curs
de batxillerat, atès que el nombre d’alum-
nes resultant del procés de matriculació no
justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003-2004
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.055.090)

RESOLUCIÓ ENS/505/2004, de 25 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Laia, 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 Laia, de Barcelona, en
petició d’autorització de reducció d’unitats
i ampliació d’ensenyaments, 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, 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 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres

que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per reducció d’unitats del ni-
vell d’educació primària i obertura de l’etapa
d’educació infantil del centre docent privat
Laia, de Barcelona, en els termes que s’es-
pecifiquen 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 el conseller d’Ensenyament, en el ter-
mini 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, 25 de febrer de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08035842.
Denominació: Laia.
Adreça: c. Neopàtria, 74-76.
Altres adreces: Neopàtria, 123 i c. Gran de
Sant Andreu, 52.
Titular: Gimnasio Deportivo San Andrés, SA.
NIF: A08638181.

S’autoritza la reducció de 5 unitats amb
capacitat per a 125 llocs escolars del nivell
d’educació primària, amb efectes a partir de
la fi del curs 2002-2003.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció infantil amb 3 unitats amb capacitat per
a 62 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 62 llocs escolars.

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

(04.048.127)

RESOLUCIÓ ENS/506/2004, de 24 de febrer,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació preescolar Grimm, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Grimm, de Terrassa, en pe-
tició d’autorització d’obertura d’un centre
d’educació preescolar, per transformació
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d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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 828/2003, de 27 de juny, pel qual s’es-
tableixen els aspectes educatius bàsics de
l’educació preescolar, 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 d’edu-
cació preescolar Grimm, de Terrassa, 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-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació, se-
gons 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 conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 24 de febrer de 2004

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

Eduard Galceran Canals
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08050557.
Denominació: Grimm.
Adreça: c. Sant Isidre, 78-80.
Titular: Agrup. Pedagógica Tecnos, SCCL.
NIF: F08851966.

Autorització d’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Grimm, de Terrassa, per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir 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’educa-
ció preescolar amb capacitat per a 82 llocs
escolars.

(04.047.058)

RESOLUCIÓ ENS/512/2004, de 3 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Centre Villar, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny (DOGC núm. 3918, de 4.7.2003),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Centre Villar, de Barcelona, per
a 1 unitat de primer curs i 1 unitat de segon
curs del cicle formatiu de grau superior de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques (CFPS 2252), entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents d’1 de desembre de 2003, en apli-
cació de la normativa esmentada, amb la
finalitat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al Centre Villar, de Barcelona, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resul-
tant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposa l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Centre Villar,
de Barcelona, amb codi 08037589, per dis-
minució d’1 unitat concertada de primer curs
del cicle formatiu de grau superior de des-
envolupament d’aplicacions informàtiques
(CFPS 2252), atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003-2004
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.055.085)

RESOLUCIÓ ENS/513/2004, de 3 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent pri-
vat Pureza de María, de Sant Cugat del Vallès.

Per la Resolució ENS/1266/2003, de 5 de
maig (DOGC núm. 3880, de 9.5.2003), es
va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Pureza de María, de Sant
Cugat del Vallès, per a 3 unitats de primer
curs, 3 unitats de segon curs, 2 unitats de
tercer curs i 3 unitats de quart curs d’edu-
cació secundària obligatòria.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència prè-
via de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents de 16 de desembre de 2003, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Pureza de María, de
Sant Cugat del Vallès, s’ha comprovat que
el nombre d’alumnes resultant del procés
de matriculació no justifica el manteniment
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del concert. Concretament, la Resolució
ENS/584/2003, de 6 de març (DOGC núm.
3843, de 14.3.2003), exigeix que cada uni-
tat concertada d’educació secundària obli-
gatòria ha de tenir un mínim de 25 alum-
nes, mínim que el centre no assoleix per a
tres unitats en el quart curs d’educació
secundària obligatòria i que tampoc assoli-
ria per a tres unitats de tercer curs d’edu-
cació secundària obligatòria, tal i com pre-
tén el centre en les al·legacions presentades.

D’altra banda, cal tenir present que
d’acord amb el que disposa l’article 30.2 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, els titulars dels centres
concertats tenen l’obligació de sol·licitar al
Departament d’Ensenyament la reducció del
concert subscrit si es produeixen disminu-
cions en els elements que determinen el
contingut del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposa l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Pureza de
María, de Sant Cugat del Vallès, amb codi
08026038, per disminució d’1 unitat con-
certada de quart curs d’educació secundà-
ria obligatòria, atès que el nombre d’alum-
nes resultant del procés de matriculació no
justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003-2004
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.055.110)

RESOLUCIÓ ENS/514/2004, de 3 de març,
per la qual s’aprova la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Bemen 3, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny (DOGC núm. 3918, de 4.7.2003), es
va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Bemen 3, de Barcelona, per a
2 unitats de primer curs i 2 unitats de segon
curs del cicle formatiu de grau superior d’in-
tegració social (CFPS 1753), entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència prè-
via de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Docents d’1 de desembre de 2003, en apli-
cació de la normativa esmentada, amb la
finalitat de disminuir el nombre d’unitats con-
certades al centre Bemen 3, de Barcelona,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Bemen 3, de
Barcelona, amb codi 08031897, per disminu-
ció d’1 unitat concertada de primer curs en el
nivell del cicle formatiu de grau superior d’inte-
gració social (CFPM 1753), atès que el nom-
bre d’alumnes resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2003/04 i
s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-

tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.055.125)

RESOLUCIÓ ENS/521/2004, de 3 de març,
per la qual es deixa sense efectes la Reso-
lució de 19 de març de 1997, per la qual es
resol la sol·licitud de vinculació entre el cen-
tre docent privat San Francisco, que impar-
teix el nivell d’educació primària concertat,
i el centre docent privat La Salle Comtal, que
imparteix el nivell d’educació secundària
obligatòria concertat.

Per la Resolució de 19 de març de 1997,
del director general de Centres Docents, es
va reconèixer la vinculació entre el centre
docent privat San Francisco, codi 08008930,
que imparteix el nivell d’educació primària
concertat, i el centre docent privat La Salle
Comtal, codi 08005102, que imparteix el ni-
vell d’educació secundària obligatòria concer-
tat, d’acord amb el que preveia l’article 5 del
Decret 72/1996, de 5 de març, pel qual s’es-
tableix el règim d’admissió d’alumnes en els
centres docents sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució d’11 de novembre de
1998 (DOGC núm. 2771, de 23.11.1998),
es va autoritzar l’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria del centre do-
cent privat San Francisco, de Barcelona.

En conseqüència, atès que el centre do-
cent privat San Francisco ja disposa d’au-
torització per impartir el nivell d’educació se-
cundària obligatòria,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la Resolució de
19 de març de 1997, del director general de
Centres Docents, per la qual es va reconèi-
xer la vinculació entre el centre docent privat
San Francisco, codi 08008930, que impar-
teix el nivell d’educació primària concertat, i
el centre docent privat La Salle Comtal, codi
08005102, que imparteix el nivell d’educa-
ció secundària obligatòria concertat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents del Departament
d’Ensenyament als efectes oportuns.

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.
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Barcelona, 3 de març de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.056.050)

RESOLUCIÓ ENS/533/2004, de 2 de març,
per la qual s’obre convocatòria per a la con-
cessió dels Premis Catalunya d’Educació,
de reconeixement social a mestres, profes-
sores, professors, centres d’ensenyament i
institucions impulsores de l’escola catala-
na, corresponents a l’any 2003.

Mitjançant el Decret 247/2001, de 12 de
setembre (DOGC núm. 3481, de 27.9.2001),
es van crear els Premis Catalunya d’Educa-
ció, de reconeixement social a mestres, pro-
fessores, professors, centres d’ensenya-
ment i institucions impulsores de l’escola
catalana. D’acord amb l’article 2 del Decret
esmentat, la convocatòria dels premis s’ha
de fer pública mitjançant resolució de la con-
sellera d’Ensenyament.

Mitjançant l’Ordre de 18 d’octubre de
2001 (DOGC núm. 3502, de 29.10.2001),
s’han establert els requisits legals per a la
concessió dels premis esmentats.

Per tot això,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió
dels Premis Catalunya d’Educació, de re-
coneixement social a mestres, professores,
professors, centres d’ensenyament i insti-
tucions impulsores de l’escola catalana, cor-
responents a l’any 2003.

—2 D’acord amb l’article 1 de l’Ordre de
18 d’octubre de 2001, per la qual s’esta-
bleixen els requisits legals per a la conces-
sió dels Premis Catalunya d’Educació, per
a les categories que estableix l’article 1 del
Decret 247/2001, de 12 de setembre, po-
dran ser proposades les persones, els cen-
tres docents i les institucions següents:

a) Mestres, professores o professors que
han excel·lit en l’exercici de la seva tasca
docent.

b) Centres docents que imparteixen en-
senyaments de règim general o especial de-
gudament autoritzats pel Departament d’En-
senyament i que han dut a terme experiències
reeixides d’innovació pedagògica.

c) Institucions que han contribuït al pro-
cés de construcció d’una escola catalana
de qualitat al servei de la societat catalana
i que s’han distingit per la defensa de l’edu-
cació i els seus valors.

—3 Poden presentar propostes de con-
cessió dels premis les persones, les enti-
tats i les institucions que consten a l’article
2 de l’Ordre esmentada a l’apartat anterior.

—4 Les propostes de concessió dels pre-
mis es podran presentar des de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució i fins
al 7 de maig de 2004, mitjançant una co-
municació adreçada a la consellera d’Ense-
nyament, en la qual hauran de fer constar
les dades d’identificació de la persona, del

centre docent o de la institució proposada
per a l’obtenció del premi i els mèrits acre-
ditats que en justifiquin la concessió.

—5 Els premis es concediran per un im-
port total màxim de 42.000,00 euros, amb
càrrec a la posició pressupostàr ia D/
480130200/3212 del centre gestor 1302 del
pressupost de l’any 2003, prorrogat per a
l’any 2004.

—6 D’acord amb l’article 3 del Decret 247/
2001, de 12 de setembre, els premis consis-
tiran en un diploma acreditatiu i en el lliura-
ment de les quantitats següents: 12.000,00
euros en les categories a) i b), i 6.000,00
euros en la categoria c). Així mateix es podrà
concedir un premi, amb caràcter extraordi-
nari, per l’excepcionalitat de la personalitat,
del centre docent o de la institució, dotat amb
la quantitat que correspongui a la categoria
del premi extraordinari atorgat, és a dir, fins
a un màxim de 12.000,00 euros.

—7 La concessió del premi requerirà la
conformitat de la persona, del centre docent
o de la institució premiada.

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 publicació al DOGC, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.058.042)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0465/04).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0465/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei d’orga-

nització i realització d’activitats d’estades i
cursos del  projecte Orator a la Gran
Bretanya i França (Educació Secundària).

b) Termini d’execució: a partir del 27 de
juny i durant el mes de juliol de 2004.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Preu unitari: 1.160,00 euros, IVA inclòs
Import total màxim: 232.000,00 euros, IVA

inclòs,

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1.c, del Text Refós de la Llei de
contractacions de les administracions pú-
bliques

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 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 presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

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

b) 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, Re-

gistre General del Departament d’Ensenya-
ment.

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

Les proposicions també es podran 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, 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament-

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
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prorrogarà automàticament fins al dia hàbil
següent.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 9 de març de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.064.114)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
la Direcció General d’Ordenació i Innovació

Educativa, de 14 de maig de 2003, per la
qual es fa pública la relació d’escoles de
música els/les alumnes de les quals, si
cursen alhora ensenyaments d’educació se-
cundària obligatòria o bé de batxillerat du-
rant el curs 2003-2004, poden acollir-se al
reconeixement d’ensenyaments musicals
com a crèdits variables d’educació secundà-
ria obligatòria o com a crèdits de matèries
optatives de batxillerat. (Full de disposicions
i actes administratius del Departament d’En-
senyament núm. 956, de maig de 2003.)

Observada una errada en l’annex de la
Resolució de la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa, de 14 de maig de
2003, per la qual es fa pública la relació
d’escoles de música els/les alumnes de les
quals, si cursen alhora ensenyaments d’edu-
cació secundària obligatòria o bé de batxi-
llerat durant el curs 2003-2004, poden aco-

llir-se al reconeixement d’ensenyaments
musicals com a crèdits variables d’educa-
ció secundària obligatòria o com a crèdits
de matèries optatives de batxillerat, publi-
cada en el Full de Diposicions i Actes Admi-
nistratius del Departament d’Ensenyament
núm. 956, de maig de 2003, se’n detalla
l’oportuna correcció.

A la página 523, dins l’Annex de la Reso-
lució, a la Delegació Territorial del Vallès
Occidental,

cal afegir-hi:
Escola de Música Fussió, Música i Dansa

(Sant Cugat del Vallès) - 1r i 2n cicle.

Barcelona, 19 de gener de 2004

Blai Gasol i Roda
Director general d'Ordenació
i Innovació Educativa


