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RESOLUCIÓ EDC/1499/2004, de 12 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar La Bal-
dufa, de Piera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als serveis territorials corresponents del De-
partament d’Ensenyament pel promotor del
centre privat d’educació preescolar La Baldu-
fa, de Piera, en petició d’autorització d’ober-
tura, 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 828/2003, de 27 de juny, pel
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 l’obertura del centre privat
d’educació preescolar La Baldufa, de Piera,
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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
consideren convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 12 de maig de 2004

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DE L’ANOIA

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Piera.

Localitat: Piera.
Codi: 08059391.
Denominació: La Baldufa.
Adreça: c. Doctor Carles, 10.
Titular: Escola Bressol La Baldufa, SL.
NIF: B62007174.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar La Baldufa, de Piera,
a partir del curs 2004-2005.
Composició del centre

Autorització d’obertura
Educació preescolar:
3 unitats amb capacitat per a 39 llocs es-

colars d’acord amb la configuració següent:
1 unitat de 0 a 1 any per a 8 llocs esco-

lars.
1 unitat d’1 a 2 anys per a 13 llocs esco-

lars.
1 unitat de 2 a 3 anys per a 18 llocs

escolars.

(04.107.134)

RESOLUCIÓ EDC/1525/2004, de 26 de
maig, de delegació de competències del
secretari general en diversos òrgans del
Departament d’Ensenyament.

Atès el que disposen els articles 13, 38 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú;

Amb l’autorització de la consellera d’En-
senyament atorgada per una Resolució de
26 de maig de 2004,

Resolc:

Article 1
Delegar en el director de serveis les com-

petències següents:
1.1 En matèria de gestió de personal

d’administració i serveis del Departament
d’Ensenyament i amb excepció de les com-
petències que a l’article 8 d’aquesta Reso-
lució es deleguen en els/les directors/es dels
serveis territorials del Departament d’Ense-
nyament:

a) El reconeixement a efectes de triennis
i antiguitat dels serveis prestats.

b) La concessió de permisos, llicències i
vacances.

c) Les autoritzacions referents a la jorna-
da i l’horari del personal.

d) L’autorització d’assistència a activitats
de formació i, si s’escau, de la despesa de
la inscripció, sempre que no comporti des-
plaçaments fora de Catalunya.

e) L’expedició de certificats d’assistència,
seguiment i/o aprofitament a cursos de for-
mació organitzats pel Departament d’Ense-
nyament.

f) L’atorgament de les comissions de ser-
veis.

g) La redistribució dins la mateixa locali-
tat o en una localitat diferent amb la conse-
güent adscripció provisional o definitiva a un
lloc de treball, i l’atribució de funcions al

personal remogut o destituït d’un lloc de
treball.

h) L’autorització de les permutes entre el
personal funcionari del Departament d’En-
senyament.

i) La realització de les diligències corres-
ponents a les preses de possessió i cessa-
ment.

j) El reconeixement i, si s’escau, l’emis-
sió dels corresponents certificats de serveis
previs i grau personal.

k) L’emissió de l’informe proposta previ
a l’atorgament de l’autorització de compa-
tibilitat.

l) L’emissió dels informes previs, propos-
tes i autoritzacions que corresponguin en
relació amb les situacions administratives,
jubilacions i els perllongaments de la per-
manència al servei actiu.

m) La contractació del personal laboral
d’administració i serveis i la gestió i resolu-
ció dels assumptes que afecten aquest
personal, inclosa la resolució de les recla-
macions administratives prèvies a la via ju-
risdiccional social.

n) La concessió de bestretes.
o) L’autorització de la proposta de pres-

tació de serveis extraordinaris.
p) L’expedició de certificacions de serveis

prestats.
q) La integració de funcionaris/àries pro-

cedents d’administracions públiques dins
els cossos i les escales de funcionaris/àries
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

r) El nomenament i cessament del per-
sonal interí.

1.2 L’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activi-
tats que realitzi la Secretaria General. Se
n’exceptua qualsevol autorització que com-
porti desplaçaments fora de Catalunya.

1.3 L’autorització de despeses per qual-
sevol concepte, sempre que el seu import
estigui comprès entre 12.020,25 euros i
30.050,61 euros, excepte per als contrac-
tes de subministrament en què l’import és
fins a 60.101,21 euros.

La delegació porta implícit l’exercici de les
facultats que la normativa vigent atribueix a
l’òrgan de contractació en els contractes a
què fan referència els articles 56, 121, 176
i 201 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, sempre que el pressupost dels con-
tractes estigui dins dels límits que s’espe-
cifiquen al paràgraf anterior respecte de l’im-
port.

1.4 L’autorització de la devolució dels in-
gressos indeguts.

Article 2
Delegar en el director general de Recur-

sos Humans, en relació amb el personal
docent del Departament d’Ensenyament,
l’exercici de les competències següents,
amb excepció de les competències que a
l’article 8 d’aquesta Resolució es deleguen
en els directors dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament:

a) L’autorització de les ordres de servei i
les corresponents indemnitzacions per raó
de serveis que es derivin de les activitats
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que realitzi la Direcció General de Recursos
Humans. Se n’exceptua qualsevol autorit-
zació que comporti desplaçaments fora de
Catalunya.

b) L’adscripció de manera temporal, en
comissió de serveis, a tasques pròpies del
seu cos en places diferents de la destinació
que s’ocupa, dels funcionaris docents afec-
tats per una minva notòria de facultats físi-
ques, psíquiques o sensorials, sempre que
la disminució de les seves capacitats no
sigui susceptible de la declaració d’incapa-
citat permanent.

c) L’atorgament de les comissions de ser-
veis del personal docent dependent del De-
partament d’Ensenyament.

d) La redistribució dins la mateixa localitat
o en una localitat diferent del personal docent
adscrit al Departament amb la consegüent
adscripció provisional o definitiva a un lloc de
treball, o l’atribució de funcions corresponents
al cos dels funcionaris que siguin remoguts o
hagin estat destituïts d’un lloc de treball i les
permutes entre funcionarisdel mateix cos,
d’acord amb la normativa vigent.

e) La contractació del personal laboral
docent i la gestió i resolució dels assump-
tes que afecten aquest personal, inclosa la
resolució de les reclamacions administrati-
ves prèvies a la via jurisdiccional social.

f) La concessió de bestretes al personal
docent.

g) L’autorització de la proposta de pres-
tació de serveis extraordinaris.

h) L’expedició de certificacions de serveis
prestats.

Article 3
Delegar en el director general de Centres

Docents l’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activi-
tats que realitzi la Direcció General de Cen-
tres Docents. Se n’exceptua qualsevol au-
torització que comporti desplaçaments fora
de Catalunya.

Article 4
Delegar en el director general de Forma-

ció Professional i Educació Permanent l’au-
torització de les ordres de servei i les cor-
responents indemnitzacions per raó de
serveis que es derivin de les activitats que
realitzi la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent. Se n’excep-
tua qualsevol autorització que comporti
desplaçaments fora de Catalunya.

Article 5
Delegar en el director general d’Ordena-

ció i Innovació Educativa l’autorització de les
ordres de servei i les corresponents indem-
nitzacions per raó de serveis que es derivin
d’aquelles activitats que realitzi la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.
Se n’exceptua qualsevol autorització que
comporti desplaçaments fora de Catalunya.

Article 6
Delegar en el subdirector general de

Gestió Econòmica i Règim Interior l’exercici
de les competències següents:

6.1 L’autorització i disposició de les
despeses per qualsevol concepte fins a
12.020,24 euros.

La delegació porta implícit l’exercici de les
facultats que la normativa vigent atribueix a
l’òrgan de contractació en els contractes a
què fan referència els articles 56, 121, 176
i 201 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, sempre que el pressupost dels con-
tractes no excedeixi de l’import especificat
al paràgraf anterior.

6.2 La signatura dels xecs i les ordres
de transferència bancària contra els comp-
tes autoritzats per a la disposició de fons a
justificar dels serveis centrals.

Article 7
Delegar en el subdirector general de

Gestió Econòmica i Selecció de Professo-
rat l’emissió de l’informe proposta previ a
l’atorgament de l’autorització de compati-
bilitat al personal docent adscrit al Depar-
tament d’Ensenyament.

Article 8
Delegar en els directors dels serveis ter-

ritorials del Departament d’Ensenyament, en
relació amb el personal adscrit als respec-
tius serveis territorials del Departament
d’Ensenyament, l’exercici de les competèn-
cies següents:

8.1 Reconeixement a efectes de trien-
nis i antiguitat dels serveis prestats.

8.2 La concessió de permisos, llicènci-
es i vacances.

8.3 Les autoritzacions referents a la jor-
nada i l’horari del personal.

8.4 L’autorització d’assistència a activi-
tats de formació, sempre que no comportin
despeses per al Departament d’Ensenya-
ment.

8.5 L’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activi-
tats que realitzen els serveis territorials. Se
n’exceptua qualsevol autorització que com-
porti desplaçaments fora de Catalunya.

8.6 El nomenament del personal interí
docent.

8.7 La realització de les diligències cor-
responents a les preses de possessió i
cessament de personal docent.

8.8 La gestió i concessió de jubilacions,
renúncies, excedències i la resta de situaci-
ons administratives en relació amb el per-
sonal docent, així com la resolució dels
procediments de perllongament de la per-
manència en el servei actiu.

8.9 La contractació laboral dels profes-
sors que imparteixen ensenyament de reli-
gió als centres docents públics i la gestió i
resolució dels assumptes que afecten
aquest personal.

Article 9
Delegar en els directors dels serveis ter-

ritorials del Departament d’Ensenyament
l’autorització de les despeses i l’adjudica-
ció dels contractes menors de f ins a
12.020,24 euros dels fons que ha de ges-
tionar cada un dels serveis territorials.

Article 10
Els actes dictats per delegació han de

portar a la signatura les paraules per dele-
gació, abreujades p. d., seguides del rang

i la data d’aquesta Resolució i la del DOGC
on s’hagi publicat.

Article 11
Les delegacions de facultats que estableix

aquesta Resolució podran ser revocades en
qualsevol moment.

Disposicions finals

—1 Es deroga la Resolució d’1 de juny de
2001, de delegació de competències del se-
cretari general en diversos òrgans del De-
partament d’Ensenyament i la Resolució de
18 de juliol de 2001, de delegació de com-
petències del secretari general en diversos
òrgans del Departament d’Ensenyament.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de maig de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.146.107)

RESOLUCIÓ EDC/1526/2004, de 26 de
maig, de delegació de competències de la
consellera d’Ensenyament en diversos òr-
gans del Departament.

Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú,

Resolc:

Article 1
Delegar en el/la secretari/ària general del

Departament d’Ensenyament l’exercici de
les competències següents:

1.1 La disposició del compliment de les
sentències dictades en els recursos conten-
ciosos administratius o en els altres proce-
diments judicials que afectin el Departament.

1.2 L’acord de compareixença en els re-
cursos contenciosos administratius que s’in-
terposin contra actes administratius dictats
pels òrgans del Departament.

1.3 L’acord de compareixença en els
procediments judicials que s’iniciïn contra
el Departament d’Ensenyament i/o contra
els/les funcionaris/àries adscrits/es, quan
l’acció derivi de l’exercici de les seves fun-
cions.

1.4 L’autorització per a la interposició
d’accions per via judicial, per aplanar-se a
les demandes i per desistir dels procedi-
ments judicials en curs en els termes que
preveu l’article 89.1 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, així com l’autorització per
a la interposició dels recursos corresponents
contra les sentències dictades en els pro-
cediments judicials.

1.5 L’exercici de les facultats que en ma-
tèria de contractes la legislació vigent atri-
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bueix al titular del Departament d’Ensenya-
ment quan el seu pressupost sigui superior
a 60.101,21 euros i fins a 300.506,05 euros.

Les facultats que es deleguen porten im-
plícita la d’aprovació del projecte i de la des-
pesa corresponent, l’aprovació dels plecs
de clàusules administratives i de l’expedi-
ent de contractació.

1.6 La signatura dels convenis fins a un
import de 300.506,05 euros, sempre que no
afectin directament les relacions amb òrgans
constitucionals o estatutaris, sens perjudici
de les facultats delegades en els/les direc-
tors/es generals a l’article 3 d’aquesta Re-
solució.

1.7 L’autorització de despeses des de
60.101,21 euros fins a 300.506,05 euros.

1.8 L’autorització de les despeses rela-
tives al funcionament dels centres i serveis
educatius i els seus recursos humans, i als
serveis escolars de transport i menjador, així
com la signatura dels documents correspo-
nents.

1.9 La concessió de subvencions inno-
minades o genèriques des de 30.050,62
euros fins a 300.506,05 euros quan s’acre-
diti la impossibilitat de promoure la concur-
rència pública per les característiques del
beneficiari o de l’activitat subvencionada.

Article 2
Delegar en el/la director/a de Serveis del

Departament d’Ensenyament l’exercici de
les competències següents:

2.1 L’exercici de les facultats que en ma-
tèria de contractes la legislació vigent atri-
bueix al titular del Departament d’Ensenya-
ment quan el seu pressupost sigui superior
a 12.020,24 euros i fins a 60.101,21 euros.

Les facultats que es deleguen porten im-
plícita la d’aprovació del projecte i de la des-
pesa corresponent, l’aprovació dels plecs
de clàusules administratives i de l’expedi-
ent de contractació.

2.2 l’autorització de despeses des de
30.050,62 euros fins a 60.101,21 euros.

2.3 La signatura de tots els documents
comptables del Departament d’imports su-
periors a 12.020,24 euros.

2.4 La concessió de subvencions inno-
minades o genèriques fins a un import de
30.050,61 euros, quan s’acrediti la impos-
sibilitat de promoure la concurrència públi-
ca per les característiques del beneficiari o
de l’activitat subvencionada.

2.5 La publicació de l’anunci de les sub-
vencions innominades o genèriques conce-
dides directament pel Departament d’Ense-
nyament.

Article 3
Delegar en els/les diferents directors/ores

generals la signatura dels convenis sobre les
matèries que siguin de la seva competència
fins a un import de 30.050,61 euros sem-
pre que no afectin directament les relacions
amb òrgans constitucionals o estatutaris.

Article 4
Delegar en el/la director/a general de Cen-

tres Docents l’exercici de les competències
següents:

4.1 La incoació dels expedients admi-
nistratius per incompliment dels concerts
educatius.

4.2 L’atribució de denominació especí-
fica i la modificació de la composició dels
centres docents i d’educació preescolar de
titularitat pública.

4.3 La implantació i la supressió d’en-
senyaments en centres docents públics.

4.4 L’execució de les resolucions admi-
nistratives dictades per altres administraci-
ons públiques en relació amb els concerts
educatius i subvencions a centres docents
i d’educació preescolar de titularitat privada.

Article 5
Delegar en el/la subdirector/a general de

Gestió Econòmica i Règim Interior l’aprova-
ció dels comptes justificatius dels fons a
justificar del Departament i la signatura dels
documents comptables del Departament
fins a 12.020,24 euros.

Article 6
Delegar en el/la director/a general de Re-

cursos Humans la declaració de compatibi-
litat del personal docent a què fa referència
l’article 22.1.b) de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat
de Generalitat.

Article 7
Delegar en els/les directors/es dels ser-

veis territorials del Departament d’Ensenya-
ment, en el seu àmbit territorial d’actuació,
l’exercici de les competències següents:

7.1 La contractació de caràcter tempo-
ral i en règim de dret administratiu dels/de
les professors/ores especialistes, en els
termes que estableix la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu.

7.2 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de la auto-
rització dels centres docents i d’educació
preescolar de titularitat privada.

7.3 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de la auto-
rització de les escoles de titularitat privada
de música i dansa.

7.4 L’exercici de la competència per a
la contractació del servei d’assistència per
part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius i a alumnes hiperactius, en centres
docents ordinaris dependents del Departa-
ment d’Ensenyament, quan el seu pressu-
post no excedeixi de 30.050,61 euros.

Les facultats que es deleguen porten im-
plícites l’aprovació de la despesa correspo-
nent, dels plecs de clàusules administrati-
ves i dels expedients de contractació.

La delegació d’aquesta competència es
fa sense perjudici de les competències que
tenen delegades altres òrgans en matèria de
contractació, de conformitat amb d’aques-
ta Resolució.

7.5 La tramitació i resolució dels expe-
dients relatius a danys produïts a tercers que
no superin els 601,01 euros.

Article 8
Els actes dictats per delegació han de

portar a la signatura les paraules per dele-
gació, abreujades p. d., seguides del rang
i de la data d’aquesta disposició i la del Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya on es
publiqui.

Article 9
Les delegacions de competències que es-

tableix aquesta Resolució podran ser revo-
cades en qualsevol moment.

Disposicions finals

—1 Queda derogada la Resolució d’1 de
juny de 2001, de delegació de competènci-
es de la consellera d’Ensenyament en di-
versos òrgans del Departament.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.146.129)

RESOLUCIÓ EDC/1495/2004, de 21 de
maig, per la qual es fan públiques adjudica-
cions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament.

Número d’expedient: 0531/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: aplicació en 100 cen-
tres de les proves de llengua anglesa per a
2n de batxillerat, així com de la identifica-
ció, la correcció i la gravació d’aquestes
proves.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 65.000,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4090, amb data 12
de març de 2004.
Data d’adjudicació: 31 de març de 2004.
Contractista: Gestió Organització Comuni-
cació, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 63.354,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0695/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: aplicació en 125 cen-
tres de les proves de competències bàsiques
per a 2n d’ESO, identificació i correcció
d’aquestes, revisió i gravació dels resultats i
disseny d’aplicacions informàtiques.
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Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 204.000,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4097, amb data 23
de març de 2004.
Data d’adjudicació: 13 d’abril de 2004.
Contractista: Gestió Organització Comuni-
cació, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 183.000,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 21 de maig de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.124.001)

RESOLUCIÓ EDC/1555/2004, de 27 de
maig, per la qual es modifica la Resolució
ENS/911/2004, de 6 d’abril, per la qual es
resolen les sol·licituds de centres docents
privats interessats a acollir-se al règim de
concerts educatius per als ensenyaments
d’educació infantil, d’educació primària i
educació secundària obligatòria.

Per la Resolució ENS/911/2004, de 6
d’abril (DOGC núm. 4110, de 13.4.2004),
es van resoldre les sol·licituds de centres
docents privats interessats a acollir-se al
règim de concerts educatius per als ense-
nyaments d’educació infantil, d’educació
primària i educació secundària obligatòria.

Un cop acabat el període de preinscrip-
ció per a l’admissió d’alumnes i abans d’ini-
ciar el període de matriculació cal procedir
a revisar la Resolució esmentada, per tal
d’ajustar-la al resultat de la preinscripció,
d’acord amb l’apartat 4 de l’article 30 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, amb la modificació efec-
tuada pel Decret 155/1997.

D’altra banda, la Resolució ENS/911/
2004 va denegar la concertació d’unitats de
primer curs d’educació infantil a diversos
centres privats, a alguns dels quals cal ara
atorgar el concert educatiu per les unitats
sol·licitades, per haver-se modificat les cir-
cumstàncies en virtut de les quals es va
denegar.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 1 i 2 de la Resolució
ENS/911/2004, de 6 d’abril, per la qual es
resolen les sol·licituds de centres docents
privats interessats a acollir-se al règim de
concerts educatius per als ensenyaments
d’educació infantil, d’educació primària i
educació secundària obligatòria, en el sen-
tit de modificar el concert atorgat als cen-
tres docents privats que consten en l’annex
d’aquesta Resolució i per les causes que
s’hi especifiquen.

—2 Les modificacions dels concerts edu-
catius que s’aproven mitjançant aquesta
disposició tindran efectes a partir de l’1 de
setembre de 2004.

D’acord amb el que disposa l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, les modificacions i re-
novacions dels concerts educatius que
aprova aquesta disposició es formalitzaran
mitjançant un document administratiu que
subscriuran el director dels serveis territo-
rials que correspongui del Departament
d’Ensenyament i el titular del centre afec-
tat.

—3 La concessió d’aquestes modificaci-
ons dels concerts educatius dels centres
docents privats es farà amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 1304 D/480130700/
4222.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 27 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

EINF: educació infantil.
EINF: N1-N2-N3.

N1: unitats concertades de primer curs
d’educació infantil.

N2: unitats concertades de segon curs
d’educació infantil.

N3: unitats concertades de tercer curs
d’educació infantil.
UD: unitats denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) La unitat sol·l icitada no assoleix,

d’acord amb les dades de preinscripció, el
nombre d’alumnes previst per concertar el
nivell educatiu corresponent.

Causes de concessió (CC):
(2) El centre està autoritzat per impartir

dues unitats de primer curs d’educació in-

fantil, per a les quals va sol·licitar el concert
educatiu.

(3) El centre garanteix l’escolarització dels
alumnes en ensenyaments bàsics.

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Povill.
Codi: 08022422.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-0-0. CC: (2).

SERVEIS TERRITORIALS
A BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Grimm.
Codi: 08010031.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-0-0. CC: (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Jesús María.
Codi: 08003610.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-0-0. CC: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Urgell.
Codi: 08036469.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. Ud: 1. CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Centelles (Osona).
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-0-0. UD: 1. CD (1).

Municipi: Premià de Mar (Maresme).
Denominació: La Salle.
Codi: 08023256.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-0-0. CC: (2).

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-0-0. UD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Joan de les Abadesses (Ri-
pollès).
Denominació: Abadessa Emma.
Codi: 17003495.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINS: 0-0-0. UD: 1. CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS
A LES TERRES DE L’EBRE

Municipi: Amposta (Montsià).
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43000299.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-0-0. UD: 1. CD: (1).

(04.147.087)
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RESOLUCIÓ EDC/1556/2004, de 27 de
maig, per la qual s’eleva a definitiva la Re-
solució ENS/912/2004, de 6 d’abril, per la
qual es resolen amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.

Per la Resolució ENS/912/2004, de 6
d’abril (DOGC núm. 4110, de 13.4.2004),
es va resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.

Un cop acabat el període de preinscrip-
ció per a l’admissió d’alumnes i abans d’ini-
ciar el període de matriculació, cal procedir
a elevar a definitiva la Resolució esmenta-
da, amb les modificacions corresponents,
per tal d’ajustar-la al resultat de la preins-
cripció, d’acord amb l’article 31 del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, amb la modificació efectuada pel
Decret 155/1997, de 25 de juny.

D’altra banda, la Resolució ENS/912/
2004 va denegar la concertació d’unitats
d’educació secundària obligatòria a un cen-
tre docent privat, al qual cal ara atorgar el
concert educatiu per les unitats sol·licitades,
per haver-se modificat les circumstàncies en
virtut de les quals es va denegar.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

—1 S’eleva a definitiva la Resolució ENS/
912/2004, de 6 d’abril, per la qual es reso-
len amb caràcter provisional les modificaci-
ons i renovacions dels concerts educatius
de centres docents privats per als nivells
obligatoris i per als ensenyaments d’educa-
ció infantil, amb les modificacions que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta
Resolució en el sentit que s’establia a la
Resolució ENS/912/2004, de 6 d’abril.

—2 Les modificacions i renovacions dels
concerts educatius que s’aproven definiti-
vament per aquesta disposició tindran efec-
tes a partir de l’1 de setembre de 2004.

D’acord amb el que disposa l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, les modificacions i re-
novacions dels concerts educatius que
aprova aquesta disposició es formalitzaran
mitjançant un document administratiu que
subscriuran el director dels serveis territori-
als que correspongui del Departament d’En-
senyament i el titular del centre afectat.

—3 La concessió d’aquestes modificaci-
ons i renovacions dels concerts educatius
dels centres docents privats es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1304 D/
480130700/4222.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 27 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

EPRI: educació primària.
EPRI: U1-U2-U3-U4-U5-U6.
U1: unitats concertades de primer curs de
primer cicle d’educació primària.
U2: unitats concertades de segon curs de
primer cicle d’educació primària.
U3: unitats concertades de primer curs de
segon cicle d’educació primària.
U4: unitats concertades de segon curs de
segon cicle d’educació primària.
U5: unitats concertades de primer curs de
tercer cicle d’educació primària.
U6: unitats concertades de segon curs de
tercer cicle d’educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1-G2-G3-G4.
G1: unitats concertades de primer curs
d’educació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs
d’educació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de tercer curs
d’educació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de quart curs
d’educació secundària obligatòria.
UD: unitats denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) La unitat sol·l icitada no assoleix,

d’acord amb les dades de preinscripció, el
nombre d’alumnes previst per concertar el
nivell educatiu corresponent.

(2) Les previsions de necessitats d’esco-
larització no justifiquen la concertació de les
unitats sol·licitades, d’acord amb el que
estableix l’article 75.5 de la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació.

Causa de concessió (CC):
(3) El centre està autoritzat per impartir

l’educació secundària obligatòria, per a la
qual va sol·licitar el concert educatiu.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 3-4-3-4. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 3-3-4-3. UD: 2. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 1-2-2-2-1-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-1-2-2-2-1. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Horta.
Codi: 08009934.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 1-2-2-2-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-1-2-2-2-2. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08009995.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 1-1-2-2-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-1-1-2-2-2. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 1-2-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-1-2-2. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-1-1-1. CC: (3).

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08034141.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 1-2-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-1-2-2. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Súria (Bages).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08029258.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 1-1-1-1-1-0. UD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 1-1-1-1-1-1.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: Alpicat (Segrià).
Denominació: Terraferma.
Codi: 25000471.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 0-1-1-1-1-1. UD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 1-0-1-1-1-1. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 3-3-4-4. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 3-3-3-4. UD: 2. CD: (2).

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels II.
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Codi: 25004309.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 1-2-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 1-1-2-2. UD: 2. CD: (2).

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 2-2-3-3. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-2-2-3. UD: 2. CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: Constantí (Tarragonès).
Denominació: Turó.
Codi: 43000937.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 1-2-2-2-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-1-2-2-2-2. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Sant Pau Apòstol.
Codi: 43003586.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 2-3-3-3. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-2-3-3. UD: 2. CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Municipi: Amposta (Montsià).
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43000299.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 1-2-2-2-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-1-2-2-2-2. UD: 1. CD: (2).

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 1-1-2-2. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 1-1-1-2. UD: 2. CD: (2).
Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).
Denominació: Montcau-la Mola.
Codi: 08020887.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: ESO: 2-2-2-3. UD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-2-2-2. UD: 2. CD: (2).

(04.147.088)

RESOLUCIÓ EDC/1496/2004, de 20 de
maig, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 31/
2004, procediment abreujat, interposat pel
senyor Joan Cortada Hortolà.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 31/2004, procediment abreujat,
interposat pel senyor Joan Cortada Hortolà;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu núm. 31/2004, procediment
abreujat, interposat contra la resolució del
recurs de reposició interposat contra la seva
exclusió de la llista definitiva ordenada alfa-
bèticament i per barem de tots els mestres
i professors interins i substituts que havien
prestat serveis docents en centres públics
no universitaris, d’acord amb el que esta-
bleix l’apartat 1 de la Resolució de 24 d’abril
de 2003, de la directora general de Recur-
sos Humans, per la qual es dicten instruc-
cions relatives a la gestió de la borsa de
treball per prestar serveis amb caràcter tem-
poral com a personal interí docent per al
curs 2003-2004. La vista d’aquest procedi-
ment s’ha fixat per al dia 23 de juny de 2004
a les 11.30 hores a la Sala de Vistes del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona (ronda Universitat, 18), a la qual
poden anar acompanyats de les proves que
els interessi proposar.

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

Barcelona, 20 de maig de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.124.126)

RESOLUCIÓ EDC/1564/2004, de 24 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un institut d’educa-
ció secundària de Sant Adrià de Besòs.

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

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

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
de Sant Adrià de Besòs, amb codi 08042101,
ubicat al c. Carme, 126, de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès), la nova denominació
específica Manuel Vázquez Montalbán.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos

mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2004

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

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.132.006)

RESOLUCIÓ EDC/1565/2004, de 14 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Escola Pia de Sarrià-Calassanç,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola Pia de Sarrià-
Calassanç, de Barcelona, en petició d’au-
torització d’obertura dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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 impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia de Sarrià-Calassanç, de Bar-
celona, per obertura dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.
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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, 14 de maig de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004286.
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Ca-
lassanç.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà amb
els cicles que es detallen a la composició
del centre, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 16 uni-

tats amb capacitat per a 480 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, i 4 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’activitats físiques i esportives:

cicle formatiu de conducció d’activitats fisi-
coesportives en el medi natural amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’activitats físiques i esportives:

cicle formatiu d’animació d’activitats fisico-
esportives amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

(04.113.056)

RESOLUCIÓ EDC/1566/2004, de 20 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’in-
fants Rosetó, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del

Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Rosetó, de Barcelona, en
petició de canvi de titularitat, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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’estableixen 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 de la llar d’infants Rosetó,
de Barcelona, per canvi de titularitat, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial de-
cret 828/2003, de 27 de juny, dins el termi-
ni previst per a la implantació de l’educació
preescolar.

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

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

Barcelona, 20 de maig de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049889.
Denominació: Rosetó.
Adreça: c. Mallorca, 337.
Titular: Rubiralta Costilludo, Mercedes.
NIF: 37585545A.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Costil ludo, SL, amb NIF
B60022142, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Llar d’infants amb capacitat per a 68 llocs

escolars.

(04.120.038)

RESOLUCIÓ EDC/1567/2004, de 20 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Teddy, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Teddy, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre privat, per transformació d’una llar d’in-
fants autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen 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 Teddy, de Barcelona, per
transformació de la 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 en l’an-
nex 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
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ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 20 de maig de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08050892.
Denominació: Teddy.
Adreça: c. Dos de Maig, 222.
Titular: Estel d’Infants, SL.
NIF: B58653734.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Teddy per transformació de
la llar d’infants del mateix nom, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2004-05.

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 33 llocs escolars.

(04.120.031)

RESOLUCIÓ EDC/1568/2004, de 20 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Monlau, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Monlau, de Barcelona,
en petició de modificació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i
superior, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Monlau, de Barcelona, per ampliació dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà, i reducció i ampliació dels ense-
nyaments de formació professional de grau
superior 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, 20 de maig de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08037395.
Denominació: Monlau.
Adreça: c. Monlau, 8-10.
Altres adreces: c. Monlau, 2-4; c. Oliva, 8 -
10; c. Monlau, 6; c. Monlau, 9-11 (polies-
portiu); c. Mossèn Juliana, 2; c. Caracas,
35, i c. Sagrera, 95.
Titular: Cemprosa.
NIF: A08728693.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’informàtica, en el cicle formatiu
d’explotació de sistemes informàtics, amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lares, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-2005.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’electricitat i electrònica, en el
cicle formatiu de sistemes de regulació i
control, amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, amb efectes a partir de la
fi del curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’informàtica, en el cicle forma-
tiu de desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolares, que s’impartirà d’acord
amb el que s’especifica a la composició del
centre, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 12 uni-

tats amb capacitat per a 360 llocs escolars
(situades al c. Monlau, 6-8-10).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, i 10 unitats amb capa-
citat per a 350 llocs escolars de la modali-
tat de ciències i tecnologia (situades al c.
Oliva, 10 i c. Mossèn Juliana, 2).
Formació professional de grau mitjà:

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’electromecà-
nica de vehicles amb 6 grups amb capaci-
tat per a 180 llocs escolars, i cicle formatiu
de carrosseria amb 2 grups amb capacitat
per a 60 llocs escolars (situats al c. Cara-
cas, 35). En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció: cicle formatiu d’instal·lació i mante-
niment elèctric de màquines i conducció de
línies amb 4 grups amb capacitat per a 120
llocs escolars (situats al c. Caracas, 35). En
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Família d’administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars (situats al c.
Monlau, 2-4 i c. Oliva, 8-10).

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de comerç amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars (situats al c.
Monlau, 2-4 i c. Oliva, 8-10).

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips electrònics de consum amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars (situats al c. Monlau, 2-4 i c. Oliva, 8-
10). En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu d’ex-
plotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(situats al c. Monlau, 2-4 i c. Sagrera, 95).
En cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.
Formació professional de grau superior:

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’automoció
amb 4 grups amb capacitat per a 120 llocs
escolars (situats al c. Caracas, 35). En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 4 grups amb
capacitat per a 120 llocs escolars (situats al
c. Monlau, 2-4). En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de telecomunicació i in-
formàtics amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars (situats al c. Monlau, 2-4
i c. Sagrera, 95). En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, i cicle formatiu de desenvolupament
d’aplicacions informàtiques amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (situ-
ats al c. Monlau, 2-4); en cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars. Els cicles
formatius d’administració de sistemes infor-
màtics i de desenvolupament d’aplicacions
informàtiques s’impartiran alternativament
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en horari de matí o tarda; en cap cas la
capacitat simultània no superarà els 60 llocs
escolars.

(04.120.068)

RESOLUCIÓ EDC/1569/2004, de 20 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Santapau-Pifma, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Santapau-Pifma, de
Barcelona, en petició reducció d’unitats dels
ensenyaments de batxillerat i ampliació dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgà-
nica 10/2002, de 23 de desembre, de qua-
litat de l’educació; el Reial decret 1537/
2003, de 5 de desembre, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es des-
envolupen determinats aspectes de l’orde-
nació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Santapau-Pifma, de Barcelona, per reduc-
ció d’unitats dels ensenyaments de batxi-
llerat i ampliació dels ensenyaments de for-
mació professional de grau mitjà, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 20 de maig de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08037346.
Denominació: Santapau-Pifma.
Adreça: c. Alella, 51.
Altres adreces: Piferrer, 164, i c. Alella, 47-
49.
Titular: Col. Santapau, SL.
NIF: B08838658.

S’autoritza la reducció de 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars de la
modalitat de ciències i tecnologia dels en-
senyaments de Batxillerat, amb efectes a
partir de la fi del curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitja: a la
família d’electricitat i electrònica, amb el cicle
formatiu d’equips electrònics de consum
amb 2 grups amb capacitat per a 30 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:

Educació secundària:
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.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips electrònics de consum, amb
2 grups amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 15
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu de

d’administració i finances, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de telecomunicació i in-
formàtics amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting: cicle forma-
tiu de gestió comercial i màrqueting amb 1
grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.

(04.120.062)

RESOLUCIÓ EDC/1570/2004, de 24 de
maig, per la qual s’implanten cicles forma-
tius de formació professional de grau mitjà
o de grau superior a diversos centres do-
cents.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius de formació professional
específica, del seu currículum i la seva ava-
luació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional es-
pecífica aconsella la reestructuració de

l’oferta per tal d’adequar-la a les necessi-
tats i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments en diversos centres docents públics.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,
aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius de l’inici del curs escolar
2004-2005, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2004

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

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

ANNEX

CFPM: cicles formatius de formació professional
de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de formació
professional de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca del Barcelonès

Municipi: Barcelona.

Codi: 08013172.
Denominació: IES Ausiàs March.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.
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Codi: 08013196.
Denominació: IES Milà i Fontanals.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 08013275.
Denominació: IES-SEP Escola del Treball.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: fabricació industrial de fusteria i
moble.

Codi: 08014401.
Denominació: IES-SEP Mare de Déu de la
Mercè.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Codi: 08034205.
Denominació: IES La Guineueta.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 08042573.
Denominació: IES Lluïsa Cura.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: gestió del transport.
CFPS: allotjament.

Codi: 08044053.
Denominació: IES Salvador Seguí.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: atenció sociosanitària.

Codi: 08052581.
Denominació: IES Miquel Tarradell.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: atenció sociosanitària.

Codi: 08052700.
Denominació: IES Vall d’Hebron.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: estètica personal decorativa.

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca de l’Anoia

Municipi: Igualada.

Codi: 08019654.
Denominació: IES-SEP Milà i Fontanals.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: farmàcia.
CFPS: prevenció de riscos professionals.

Comarca del Baix Llobregat

Municipi: Gavà.

Codi: 08041866.
Denominació: IES El Calamot.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Codi: 08047492.
Denominació: IES Ribera Baixa.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Codi: 08025605.
Denominació: IES Camps Blancs.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: atenció sociosanitària.

Codi: 08043681.
Denominació: IES Marianao.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Codi: 08041519.
Denominació: IES Martí Dot.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: cuina.

Municipi: Sant Joan Despí.

Codi: 08026683.
Denominació: IES Francesc Ferrer i Guàr-
dia.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: serveis al consumidor.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts.

Codi: 08053340.
Denominació: IES Gabriela Mistral.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Viladecans.

Codi: 08031228.
Denominació: IES Torre Roja.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

SERVEIS TERRITORIALS
AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca del Vallès Occidental

Municipi: Rubí.

Codi: 08043668.
Denominació: IES El Bullidor.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Sabadell.

Codi: 08042020.
Denominació: IES Vallès.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 08046669.
Denominació: IES Ribot i Serra.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: atenció sociosanitària.
CFPS: educació infantil.

Municipi: Barberà del Vallès.

Codi: 08035349.
Denominació: IES La Romànica.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: fabricació de productes farmacèu-
tics i afins.

Codi: 08045562.
Denominació: IES Can Planas.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

CFPS: gestió del transport.

Municipi: Terrassa.

Codi: 08030339.

Denominació: IES de Terrassa.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Codi: 08034059.
Denominació: IES Nicolau Copèrnic.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 08053251.
Denominació: IES Cavall Bernat.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: cuina.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca de l’Alt Penedès

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Codi: 08031459.
Denominació: IES Eugeni d’Ors.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: gestió del transport.

Comarca del Bages

Municipi: Manresa.

Codi: 08020462.
Denominació: IES-SEP Lacetània.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.

Codi: 08035313.
Denominació: IES Quercus.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Comarca del Barcelonès

Municipi: Badalona.

Codi: 08001421.
Denominació: IES La Pineda.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 08001443.
Denominació: IES Eugeni d’Ors.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: gestió administrativa.

Codi: 08045008.
Denominació: IES Badalona IX.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Codi: 08028047.
Denominació: IES Puig Castellar.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 08037176.
Denominació: IES La Bastida.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: atenció sociosanitària.

Comarca del Berguedà

Municipi: Bagà.

Codi: 08052891.
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Denominació: IES L’Alt Berguedà.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: conducció d’activitats fisicoespor-
tives en el medi natural.

Comarca del Maresme

Municipi: Calella.

Codi: 08015171.
Denominació: IES Bisbe Sivilla.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: pastisseria i forneria.

Municipi: Mataró.

Codi: 08021260.
Denominació: IES Alexandre Satorras.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: farmàcia.

Codi: 08046748.
Denominació: IES Thos i Codina.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: gestió comercial i màrqueting.

Codi: 08052979.
Denominació: IES Josep Puig i Cadafalch.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Comarca del Vallès Oriental

Municipi: les Franqueses del Vallès.

Codi: 08052906.
Denominació: IES Lauro.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: animació d’activitats físiques i es-
portives.

Municipi: Granollers.

Codi: 08043644.
Denominació: IES Carles Vallbona.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Mollet del Vallès.

Codi: 08021594.
Denominació: IES-SEP de Mollet del Vallès.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Comarca del Gironès

Municipi: Girona.

Codi: 17004499.
Denominació: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: estètica.

Municipi: Salt.

Codi: 17003203.
Denominació: IES Salvador Espriu.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Comarca del Ripollès

Municipi: Ripoll.

Codi: 17005704.
Denominació: IES Abat Oliba.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: cuina.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Comarca de l’Alt Urgell

Municipi: la Seu d’Urgell.

Codi: 25004188.
Denominació: IES Joan Brudieu.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

CFPS: administració de sistemes informà-
tics.

Comarca de la Noguera

Municipi: Balaguer.

Codi: 25005727.
Denominació: IES Almatà.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Comarca del Pla d’Urgell

Municipi: Mollerussa.

Codi: 25003202.
Denominació: IES Agrària l’Urgell.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Comarca del Segrià

Municipi: Lleida.

Codi: 25002799.
Denominació: IES-SEP Caparrella.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 25006495.
Denominació: IES Josep Lladonosa.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 25006732.
Denominació: IES Torrevicens.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: dietètica.

Codi: 25006771.
Denominació: IES Ronda.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: integració social.

Comarca del Solsonès

Municipi: Solsona.

Codi: 25005454.
Denominació: IES Francesc Ribalta.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: educació infantil.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Comarca de l’Alt Camp

Municipi: Valls.

Codi: 43004611.
Denominació: IES Jaume Huguet.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Comarca del Baix Camp

Municipi: Reus.

Codi: 43002594.
Denominació: IES Baix Camp.

Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: atenció sociosanitària.

Codi: 43007385.
Denominació: IES d’Horticultura i Jardine-
ria.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: treballs forestals i de conservació
del medi natural.

Comarca del Tarragonès

Municipi: Tarragona.

Codi: 43005704.
Denominació: IES Francesc Vidal i Barra-
quer.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 43006125.
Denominació: IES Campclar.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

Codi: 43009722.
Denominació: IES Cal·lípolis.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: imatge per al diagnòstic.

Municipi: Salou.

Codi: 43007543.
Denominació: IES Jaume I.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: gestió administrativa.

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Comarca del Baix Ebre

Municipi: Tortosa.

Codi: 43004441.
Denominació: IES-SEP de l’Ebre.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: obres de la construcció.
CFPM: atenció sociosanitària.

Comarca del Montsià

Municipi: Amposta.

Codi: 43006101.
Denominació: IES Montsià.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

CFPS: animació d’activitats físiques i es-
portives.

Comarca de la Ribera d’Ebre

Municipi: Móra d’Ebre.

Codi: 43007129.
Denominació: IES Julio Antonio.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: explotació de sistemes informà-
tics.

(04.132.010)

RESOLUCIÓ EDC/1583/2004, de 18 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Povill, d’Olesa de Montserrat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da al corresponent serveis territorials del De-
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partament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Povil l, d’Olesa de
Montserrat, en petició d’autorització d’am-
pliació d’unitats d’educació infantil i ampli-
ació de les instal·lacions del centre, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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 impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Po-
vill, d’Olesa de Montserrat, per d’ampliació
d’unitats d’educació infantil i ampliació de
les instal·lacions del centre, 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.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de maig de 2004

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Localitat: Olesa de Montserrat.
Codi: 08022422.
Denominació: Povill.
Adreça: plaça Joan Povill, 10-11.
Altres adreces: Pintor Fortuny, 13.
Titular: Jordi Povill Ubach.
NIF: 37166009X.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats d’edu-
cació infantil amb capacitat per a 75 llocs
escolars, situades a la plaça Joan Povill, 11,
amb efectes a partir del curs 2004-2005.

S’autoritza l’ampliació de les instal·lacions
del centre situades a la Plaça Joan Povill, 5,
per a ús de pati, amb efectes a partir del
curs 2004-2005.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats amb una ca-
pacitat per a 150 llocs escolars, situades a
la Plaça Joan Povill, 10-11.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, situades a les
adreces següents:

Les 2 unitats del cicle inicial amb capaci-
tat per a 50 llocs escolars, situades a la
Plaça Joan Povill, 10-11.

Les 4 unitats corresponents als cicles mitjà
i superior, amb capacitat per a 100 llocs es-
colars, situades al c. Pintor Fortuny, 13.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
d’educació secundària obligatòria amb ca-
pacitat per a 120 llocs escolars, situades al
c. Pintor Fortuny, 13.

(04.138.100)

EDICTE d’11 de maig de 2004, de notifica-
ció de la Resolució de 30 de gener de 2004,
de la directora dels serveis territorials a Bar-
celona I (ciutat), en relació amb l’escolaritat
de l’alumne José Carlos Barbery Saavedra.

No havent estat possible practicar la no-
tificació de la Resolució de 30 de gener de
2004, de la directora dels serveis territorials
a Barcelona I (ciutat), relativa a l’escolarit-
zació de l’alumne José Carlos Barbery
Saavedra, mitjançant aquest Edicte i de
conformitat amb el que preveu l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es notifica els interessats que la Resolució
esmentada es troba a la seva disposició a
la secretaria dels serveis territorials a Bar-
celona I (ciutat), Avda. Paral.lel, 71-73,
08004 Barcelona, amb l’advertiment que si
no compareixen en el termini de 10 dies a
comptar des de la publicació d’aquest Edic-
te al DOGC, s’arxivaran les actuacions sen-
se més tràmits, llevat dels que comporti
l’execució de la Resolució esmentada.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(04.110.066)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes de consultoria i assis-
tència per a la redacció de projectes d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu annex.
b) Termini d’execució: vegeu annex.

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

a) Tramitació: ordinària.

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

—4 Pressupost base de licitació: vegeu
annex.

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

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

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

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de 9.00 a 14.00 de dilluns a di-

vendres.
Les proposicions també es poden trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

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

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de
proposicions.

e) Hora: 10 hores.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import d’aquest
Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www10.gencat.net/pls/
ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 26 de maig de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

PROJECTE NÚM. 1

Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: redacció del

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de
seguretat i salut, del projecte d’activitats per
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a la llicència ambiental, de l’estudi geotèc-
nic i topogràfic i posterior direcció per a les
obres de nova construcció d’un col·legi
d’educació infantil i primària de 2 línies a
Gavà (Baix Llobregat) (exp. núm. 1171/04).

b) Termini d’execució: 7 mesos.

Pressupost base de licitació: 125.528,56
euros (IVA inclòs) distribuït en les següents
anualitats:

Any 2004: 68.252,14 euros (IVA inclòs).
Any 2005: 57.276,42 euros (IVA inclòs).

PROJECTE NÚM. 2

Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: redacció del

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de
seguretat i salut, del projecte d’activitats per
a la llicència ambiental, de l’estudi de pato-
logies, de l’estudi geotècnic i topogràfic i
posterior direcció per a les obres d’amplia-
ció del gimnàs i adequació de la secció
d’educació secundària de Navarcles (Bages)
(exp. núm. 1172/04).

b) Termini d’execució: 6 mesos.

Pressupost base de licitació: 65.193,16 eu-
ros (IVA inclòs) distribuït en les següents
anualitats:

Any 2004: 37.782,25 euros (IVA Inclòs).
Any 2005: 27.410,91 euros (IVA inclòs).

(04.147.028)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0969/04).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

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: 0969/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei per a la

realització de continguts curriculars multi-
mèdia, distribuït en els lots següents:
Lot A

Elements gràfics: 35.
Preu unitari: 240,00 euros.
Animacions multimèdia: 25.
Preu unitari: 500,00 euros.
Preu per lot: 20.900,00 euros.

Lot B
Elements gràfics: 35.
Preu unitari: 240,00 euros.
Animacions multimèdia: 25.
Preu unitari: 500,00 euros.
Preu per lot: 20.900,00 euros.

Lot C
Elements gràfics: 30.
Preu unitari: 240,00 euros.
Animacions multimèdia: 20.
Preu unitari: 500,00 euros.
Preu per lot: 17.200,00 euros.
Total de despesa: 59.000,00 euros.
b) Termini d’execució: els elements grà-

fics es lliuraran en un termini màxim de 15
dies des de la petició del Departament
d’Educació. Les animacions es lliuraran en
un termini màxim de 21 dies des del lliura-

ment dels guions per part del Departament
d’Educació.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 59.000,00 euros, IVA inclòs.

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

l’article 35.1.c del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup T, subgrup 4, catego-

ria A. La seva presentació es potestativa i
únicament a efectes de dispensa de l’acre-
ditació de la solvència econòmica, finance-
ra i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre 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: 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 divendres de 9
a 14 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’Educació-Regis-

tre general.
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’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax, un telegra-
ma 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’Educació-Ser-

veis 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
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’Anunci:  l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 1 de juny de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.149.044)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2004, per
la qual es donen instruccions en relació amb
el mandat dels directors i de les directores
i de la resta de membres de l’equip directiu
dels centres públics.

L’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, fa que calgui fer determinades
precisions respecte al mandat dels directors
i de les directores dels centres docents pú-
blics, ateses les diverses situacions possi-
bles pel que fa a la durada del mandat.

El capítol VI del títol V de l’esmentada Llei
orgànica estableix un nou sistema per a la
selecció i nomenament dels directors i de
les directores dels centres docents públics
(articles 86 a 94) i la disposició transitòria
primera conté algunes previsions, de caràc-
ter temporal, quant a la durada del mandat
dels òrgans de govern dels centres. Així,
doncs, d’acord amb els articles 89.2, 91.2
i l’esmentada disposició transitòria, es de-
terminen les actuacions a dur a terme en
relació amb el mandat dels directors i de les
directores dels centres docents públics.

Les previsions de la Llei esmentada han
estat desenvolupades reglamentàriament en
el projecte de decret, en tramitació, pel qual
es regulen la constitució i la composició del
consell escolar, la selecció del director o
directora i el nomenament i el cessament
dels òrgans de govern dels centres docents
públics.

Atesa la impossibilitat temporal de dur
terme totes les actuacions que l’esmentat
projecte de decret preveu per a la provisió
de les vacants de director/a que es produ-
eixen l’any 2004, d’acord amb les previsi-
ons de la disposició transitòria tercera del
mateix projecte de decret, que diu:

«El Departament d’Ensenyament pot pror-
rogar per un any el nomenament dels direc-
tors i de les directores que acaben el seu
període de mandat l’any 2004.

»Quan no sigui possible la pròrroga del
mandat, es procedirà a efectuar els nome-
naments dels nous directors i de les noves



613

Núm. 1007

©  Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 34,86 € anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: C. G. Canigó, SL

directores per un període de 3 anys. En
aquest cas, l’acreditació del coneixement
del català o de l’aranès s’efectua per qual-
sevol dels procediments que preveu l’arti-
cle 3 del Decret 161/2002, d’11 de juny,
sobre l’acreditació del coneixement del
català i de l’aranès en els processos de se-
lecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de
Catalunya»,

i per tal de facilitar la provisió de les vacants
de director/a que es produeixen l’any 2004
en els centres docents públics i assegurar la
normalitat de l’inici del curs 2004/05,

Resolc:

1. Quan el nomenament de la direcció
d’un centre públic finalitza durant l’any 2004,
el director o la directora dels Serveis Terri-
torials podrà prorrogar el mandat per un
període d’un any, prèvia consulta a l’inte-
ressat o la interessada.

2. Quan, per voluntat de l’interessat o la
interessada, aquest/a opti per no continuar
en l’exercici de la direcció del centre, o per
qualsevol altra causa sobrevinguda no sigui
possible la pròrroga del mandat, i sempre
que sigui necessari un nou nomenament, el
director o la directora dels Serveis Territori-
als el farà per un període de 3 anys.

El director o la directora serà designat o
designada per una comissió constituïda per
l’inspector o la inspectora del centre, com
a representant de l’Administració educati-
va, i pel consell escolar, com a òrgan de
participació del centre. La comissió és pre-

sidida per l’inspector o la inspectora i actua
de secretari o secretària de la comissió qui
en sigui del consell escolar.

La comissió designarà director/a i lliurarà
la seva proposta al director o a la directora
dels Serveis Territorials que correspongui no
més tard del 18 de juny de 2004.

La designació del director o de la direc-
tora s’efectua entre funcionaris o funcionà-
ries que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat de cinc anys, com
a mínim, en el cos de la funció pública do-
cent des del qual s’opta.

b) Haver impartit docència directa a l’au-
la com a funcionari o funcionària de carre-
ra, durant un període d’igual durada, en un
centre públic que imparteixi ensenyaments
del mateix nivell i règim.

c) Estar prestant serveis en un centre pú-
blic del nivell i règim corresponents, amb una
antiguitat, almenys, d’un curs complet en el ma-
teix centre en el moment del nomenament, en
l’àmbit d’aquesta Administració educativa.

3. En els centres de nova creació el direc-
tor o la directora dels Serveis Territorials no-
mena director o directora per un període de
tres anys, d’entre els funcionaris o les funci-
onàries que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat de cinc anys, com
a mínim, en el cos de la funció pública do-
cent des del qual s’opta.

b) Haver estat professor o professora,
durant un període de cinc anys, en un cen-
tre públic que imparteixi ensenyaments del
mateix nivell i règim.

4. En tots els casos cal tenir coneixement
del català, i de l’aranès a la Val d’Aran.

L’acreditació del coneixement del català
o de l’aranès s’efectua per qualsevol dels
procediments que preveu l’article 3 del
Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acre-
ditació del coneixement del català i de l’ara-
nès en els processos de selecció de perso-
nal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya. Es
pot acreditar amb la superació d’una prova
de coneixements de la llengua catalana, i
de la llengua aranesa a la Val d’Aran. La qua-
lificació de la prova serà apte o no apte.

5. El professorat nomenat per un perío-
de de 3 anys que no tingui la categoria de
director/a serà nomenat director/a en pràc-
tiques per un període d’un any, abans de
finalitzar el qual serà avaluat del programa
de formació inicial. Estan exempts de la fase
teòrica del programa de formació inicial els
que van obtenir la corresponent acreditació
conforme a la Llei orgànica 9/1995, de 20
de novembre, de la participació, l’avaluació
i el govern dels centres docents.

6. Els directors i les directores assoliran
la categoria de director/a si obtenen una
avaluació positiva al final del seu mandat de
3 anys.

7. L’eficàcia d’aquesta disposició està
condicionada a l’aprovació, publicació i
entrada en vigor del projecte de decret an-
teriorment esmentat.

Barcelona, 28 de maig de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents


