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RESOLUCIÓ EDC/1604/2004, de 20 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Babus, de
Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Babus, de Badalona, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre d’educació preescolar, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada, de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 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 Babus, de Badalona, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
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—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 des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 20 de maig de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques)
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Codi: 08052281.
Denominació: Babus.
Adreça: c. Wagner, 62.
Titular: Escola d’Infants Babar, SL.
NIF: B59899161.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Babus, de Badalona, per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom, amb efectes des de l’inici del curs
2004-2005.

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:

5 unitats amb capacitat per a 78 llocs es-
colars.

(04.120.011)

RESOLUCIÓ EDC/1605/2004, de 20 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Escola Pia de Vilanova i la Geltrú,
de Vilanova i la Geltrú.

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 Vilanova
i la Geltrú, de Vilanova i la Geltrú, en petició
d’autorització d’obertura de la modalitat
d’humanitats i ciències socials dels ense-
nyaments de batxillerat, es va instruir l’ex-
pedient 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 de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia de Vi lanova i la Geltrú, de
Vilanova i la Geltrú, per obertura de la mo-
dalitat de humanitats i ciències socials dels
ensenyaments de batxillerat, 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)

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL GARRAF

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques)
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Codi: 08031538.
Denominació: Escola Pia de Vilanova i la
Geltrú.
Adreça: rbla. Sama, 114-116.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’obertura de la modalitat de
humanitats i ciències socials dels ensenya-
ments de batxillerat, amb 2 unitats, amb
capacitat per a 70 llocs escolars i amb efec-

tes a partir de l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre a l’inici del curs
2004-2005:

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat

per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capa-

citat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

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

(04.120.028)

RESOLUCIÓ EDC/1606/2004, de 21 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Hospital Sant Joan de Déu de
l’Hospital General de Manresa, de Manresa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Hospital Sant Joan de
Déu de l’Hospital General de Manresa, de
Manresa, en petició d’autorització de canvi
de denominació, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Hospital Sant Joan de Déu de l’Hospital
General de Manresa, de Manresa, per canvi
de denominació, en els termes que s’espe-
cifiquen 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.
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Barcelona, 21 de maig de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BAGES

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Codi: 08020280.
Denominació: Hospital Sant Joan de Déu de
l’Hospital General de Manresa.
Adreça: ctra. al Pont de Vilomara.
Titu lar :  A l tha ia Xarxa Assistencia l  de
Manresa, Fundació Privada.
NIF: G58286303.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Sant Joan de Déu.

(04.126.106)

RESOLUCIÓ EDC/1607/2004, de 24 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Cucut, de Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre d’educació preescolar Cucut, de Vic,
en petició d’autorització d’ampliació d’uni-
tats de l’etapa d’educació preescolar, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; 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 la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre d’educació prees-
colar Cucut, de Vic, per ampliació d’unitats
de l’etapa d’educació preescolar, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Barcelona, 24 de maig de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA D’OSONA

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques)
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Codi: 08056481.
Denominació: Cucut.
Adreça: c. Manuel Brunet, 8.
Titular: Associació per a la Promoció d’Es-
coles Bressol Cucut.
NIF: G60654290.

S’autoritza l’ampliació de l’etapa d’edu-
cació preescolar amb 2 unitats amb capa-
citat per a 34 llocs escolars i amb efectes a
partir de l’inici del curs 2004-2005.

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:
7 unitats amb capacitat per a 100 llocs

escolars.

(04.132.009)

RESOLUCIÓ EDC/1608/2004, de 21 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Balmes, de Sant Boi de Llo-
bregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da al corresponent serveis territorials del De-
partament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Balmes, de Sant Boi
de Llobregat, en petició d’ampliació d’uni-
tats d’educació especial, ampliació de la
capacitat del centre, i canvi de denomina-
ció específica, 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 Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials; i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Balmes, de Sant Boi de Llobregat, per

ampliació d’unitats d’educació especial,
ampliació de la capacitat del centre, i canvi
de denominació específica, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones 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, 21 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: Sant Boi de Llobregat.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Codi: 08037735.
Denominació: Balmes.
Adreça: av. General Prim, 126.
Titular: Sociedad Cooperativa de Enseñan-
za Balmes.
NIF: F08759037.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats d’edu-
cació especial, i s’amplia la capacitat del
centre amb 26 llocs escolars, amb efectes
a partir del curs 2004-2005.

S’autoritza el canvi de denominació es-
pecífica del centre que passa a ser Bal-
mes I.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació especial: 10 unitats amb capa-
citat per a 74 llocs escolars.

(04.142.004)

RESOLUCIÓ EDC/1609/2004, de 24 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’in-
fants Alikuki, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Alikuki, de Barcelona, en
petició de canvi de denominació, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
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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 Alikuki,
de Barcelona, per canvi de denominació, en
els termes que s’especifiquen 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, 24 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: 08049269.
Denominació: Alikuki.
Adreça: c. Garrigó, 1-3.
Titular: Garrós Delgado, Josefa.
NIF: 36547426N.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Kuky’s.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Llar d’infants amb capacitat per a 25 llocs
escolars.

(04.120.029)

RESOLUCIÓ EDC/1610/2004, de 21 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Isoveri,
d’Esplugues de Llobregat.

Per la Resolució de 8 de maig de 2001,
es va autoritzar l’obertura del centre docent
privat Isoveri, d’Esplugues de Llobregat.

El centre docent esmentat no es va po-
sar en funcionament abans que transcorre-
guessin dos anys des de l’autorització
d’obertura; per la qual cosa, d’acord amb
l’article 28 del Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, es va iniciar d’ofici
l’expedient de cessament d’activitats per la
Resolució de 2 de desembre de 2003, que
es va notificar el 4 de desembre de 2003.

Aquesta notificació fou rebuda el 18 de
desembre de 2003 tal com consta en el jus-
tificant de recepció del servei de correus.

Un cop exhaurit el termini previst a l’arti-
cle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, el titular del centre no ha presentat
cap al·legació.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret, 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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Isoveri, d’Esplugues de
Llobregat, d’acord amb en els termes que
s’hi especifiquen a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 21 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 DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Codi: 08059640.
Denominació: Isoveri.
Adreça: c. Eduard Toldrà, 36-40.
Titular: Isoveri, SL.
NIF: B-58063090.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Isoveri, d’Esplugues de
Llobregat, amb efectes a la fi del curs 2003-
2004.

(04.126.108)

RESOLUCIÓ EDC/1611/2004, de 21 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Iris, de Sant Vicenç dels Horts.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Iris, de Sant Vicenç dels
Horts, en petició de trasllat de les instal·la-
cions del centre i ampliació d’unitats d’edu-
cació especial, 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 Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Iris,
de Sant Vicenç dels Horts, per trasllat de
les instal·lacions del centre i ampliació d’uni-
tats d’educació especial, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—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, 21 de maig de 2004

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
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Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Localitat: Sant Vicenç dels Horts.
Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Adreça: c. Ramon Camps, 3.
Titular: Fundació Privada Iris.
NIF: G-61224986.

S’autoritza el trasllat de les instal·lacions
del centre al c. Salvador Allende, 2-10, de
Sant Vicenç dels Horts, amb efectes a par-
tir del curs 2004-2005.

S’autor i tza l ’ampl iació de 3 unitats
d’educació especial amb capacitat per a
24 llocs escolars, amb efectes a partir del
curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació especial: 8 unitats amb capaci-
tat per a 64 llocs escolars.

(04.126.107)

ORDRE EDC/182/2004, de 4 de juny, per
la qual es modifiquen els preus públics dels
serveis d’ensenyament de música i de dan-
sa als col·legis d’educació primària i artís-
tica per al curs 2004-2005.

Atès que als serveis d’ensenyaments de
música i de dansa que preveu l’article 39.5
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
els és d’aplicació l’article 22 de la Llei 15/
1997, de 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, i
d’acord amb l’article 23 de la Llei esmenta-
da sobre la creació, la modificació i la de-
rogació dels preus públics;

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

Ordeno:

Article 1
1.1 Modificar el preu públic pel servei

d’ensenyament de música als col·legis
d’educació primària i artística que preveu la
disposició addicional 6 del Decret 198/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació infantil i primària.

1.2 Fixar en 530,00 euros el preu pú-
blic d’utilització del servei públic d’ensenya-
ment de música als alumnes escolaritzats
en aquests centres, per al curs 2004-2005.

Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei

d’ensenyament de dansa als col·legis d’edu-
cació primària i artística que preveu la dis-
posició addicional 6 del Decret 198/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació infantil i primària.

2.2 Fixar en 355,00 euros el preu pú-
blic d’utilització del servei públic d’ensenya-

ment de dansa als alumnes escolaritzats en
aquests centres per al curs 2004-2005.

Article 3
Els preus públics seran exigibles abans

de la prestació del servei.
No obstant això, es pot fraccionar el pa-

gament dels preus públics en tres terminis
d’una tercera part cadascun. El primer ter-
mini es farà efectiu abans de la matriculació
de l’alumne, el segon termini es farà efectiu
abans del 31 de desembre, i el tercer termi-
ni es farà efectiu abans del 31 de març del
corresponent curs acadèmic.

Article 4
Als alumnes de famílies nombroses els se-

ran d’aplicació les exempcions i bonificaci-
ons que estableix la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments que preveu la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

Barcelona, 4 de juny de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.141.050)

ORDRE EDC/183/2004, de 4 de juny, per
la qual es modifiquen els preus públics dels
serveis prestats a les llars d’infants de titu-
laritat del Departament d’Educació i se
n’aprova el barem per a les bonificacions
per al curs 2004-2005.

Atès que als serveis d’escolarització i
menjador a les llars d’infants del Departa-
ment d’Ensenyament els és aplicable l’arti-
cle 22 de la Llei 15/1997, de 24 de desem-
bre, de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de
l’esmentada Llei sobre la creació, la modi-
ficació i la derogació dels preus públics;

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

Ordeno:

Article 1
Modificar els preus públics dels serveis

prestats a les llars d’infants de titularitat del
Departament d’Ensenyament per al curs
2004-2005, que queden establerts de la ma-
nera següent:

Per la utilització dels serveis de la llar d’in-
fants: 148,00 euros/mes.

Per la utilització dels serveis de la llar d’in-
fants, exclòs el servei de menjador: 68,00
euros/mes.

Article 2
El preu públic serà exigible en iniciar-se

la prestació del servei.

Article 3
Quan un infant abonat al servei de men-

jador no l’utilitzi se li descomptarà de la li-
quidació del mes següent la quantitat d’1,50
euros per cada dia lectiu que no hagi utilit-
zat el servei, o la part proporcional corres-
ponent d’aquesta quantitat si gaudeix d’al-
guna bonificació. Quan aquesta no utilització
del servei de menjador es doni en el mes de
juny, únicament es consideraran les baixes
del servei de menjador que s’hagin produït
fins al 15 de juny.

Article 4
Aprovar les bonificacions dels preus pú-

blics dels serveis prestats a les llars d’in-
fants per al curs 2004-2005 d’acord amb el
barem establert segons el procediment se-
güent:

a) En el cas que l’infant estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma
dels ingressos anuals que per qualsevol
concepte percebi la unitat familiar de l’in-
fant. A aquests efectes, s’entén per unitat
familiar, bé la formada pels cònjuges no
separats legalment o una altra relació esta-
ble anàloga i els fills menors de 18 anys i els
majors d’aquesta edat que tinguin la condi-
ció legal de persona disminuïda, o bé la
formada pel pare o la mare que tinguin la
representació legal i els fills que reuneixin
els requisits anteriors.

El total d’ingressos es dividirà pel nom-
bre total de membres de la unitat familiar
per determinar-ne la base de càlcul anual.

b) En el cas que l’infant no estigui inte-
grat en una unitat familiar, es calcularà la
suma dels ingressos anuals que per qual-
sevol concepte percebi la unitat familiar del
subjecte obligat al pagament, inclosos els
que l’infant pugui percebre.

En aquest cas, el total d’ingressos es di-
vidirà pel nombre total de membres de la
unitat familiar, inclòs l’infant, per determinar
la base de càlcul anual.

Basant-se en l’interval de la base de càl-
cul on es trobi el subjecte obligat a paga-
ment, s’aplicaran sobre el preu del servei
les bonificacions següents:

Interval primer:
Base de càlcul anual: fins a 3.200,00

euros.
Import mensual a pagar: 0 euros.
Exempció.
Interval segon:
Base de càlcul anual: de 3.200,01 a

4.500,00 euros.
Import mensual a pagar: preu del servei

x 0,50.
Bonificació: 50%.
A partir de 4.500,01 euros no hi haurà bo-

nificació.

Article 5
A les llars d’infants del Departament d’En-

senyament es podrà sol·licitar bonificació
sobre el preu públic dels serveis que pres-
ten, establerts a l’article 1 d’aquesta Ordre.
La bonificació es podrà sol·licitar al llarg de
tot el curs escolar 2004-2005.

La persona responsable de la direcció de
la llar d’infants trametrà als serveis territo-
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rials corresponents del Departament d’En-
senyament la llista de les propostes de
bonificació amb especificació del nom de la
persona sol·licitant, el de la persona bene-
ficiaria, la base de càlcul anual i el tipus de
bonificació proposat. A aquesta relació s’hi
adjuntaran les sol·licituds i la documentació
justificativa corresponents.

El/La director/a del Serveis Territorials del
Departament d’Educació, amb els informes
previs que s’escaiguin, resoldrà les sol·li-
cituds i en notificarà la resolució als inte-
ressats per mitjà de la persona responsa-
ble de la direcció de la l lar  d’ infants
corresponent. A la resolució es farà cons-
tar el tipus de bonificació aprovat.

Article 6
Contra les resolucions del/de la direc-

tor/a dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament relatives a la conces-
sió o la denegació de bonificacions es
podrà interposar, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació
de la resolució esmentada, recurs d’alça-
da davant del director general de Centres
Docents, d’acord amb el que disposen els
articles 107.1, 114 i 115.1 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Article 7
Als alumnes de famílies nombroses els

seran d’aplicació les exempcions i les bo-
nificacions que estableix la legislació vigent
relativa a la protecció d’aquestes famílies.
El reconeixement d’aquestes exempcions
i bonificacions, que no seran acumulables
a les que estableixen l’article 4, el farà la
persona responsable de la direcció de la
llar en el moment que s’acrediti documen-
talment aquesta condició de família nom-
brosa.

Disposició final

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

Barcelona, 4 de juny de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.141.051)

ORDRE EDC/184/2004, de 4 de juny, per
la qual es modifiquen els preus públics de
diversos serveis docents del Departament
d’Educació.

Atès que al servei d’autoaprenentatge, al
servei de cursos intensius d’estiu i al servei
de cursos monogràfics a les escoles ofici-
als d’idiomes, i al servei de cursos mono-
gràfics a les escoles d’art, considerats com
a activitats complementàries, els és d’apli-
cació l’article 22 de la Llei 15/1997, de 24
de desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, i d’acord amb l’ar-
ticle 23 de la Llei esmentada sobre la cre-
ació, la modificació i la derogació dels preus
públics;

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

Ordeno:

Article 1
1.1 Modificar el preu públic per la utilit-

zació del servei d’autoaprenentatge a les
escoles oficials d’idiomes.

1.2 Fixar en 62,40 euros, per quadri-
mestre, el preu públic d’utilització del servei
d’autoaprenentatge a les escoles oficials
d’idiomes per al curs 2004-2005. Els alum-
nes oficials de les escoles oficials d’idiomes
gaudeixen d’una reducció del 50% sobre
aquest preu.

Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei

de cursos intensius d’estiu a les escoles
oficials d’idiomes, impartits en el marc de
la formació permanent que preveu l’arti-
cle 2.1 del Reial decret 967/1988, de 2
de setembre, sobre ordenació dels ense-
nyaments corresponents al primer nivell
dels ensenyaments especialitzats d’idio-
mes.

2.2 Fixar en 241,66 euros, per a cada
curs de cada idioma, el preu públic d’utilit-
zació del servei de cursos intensius d’estiu
a les escoles oficials d’idiomes per al curs
2004-2005. Si el curs inclou activitats fora
de l’escola el preu públic és de 267,91
euros.

Article 3
3.1 Modificar el preu públic pel servei de

cursos monogràfics a les escoles oficials
d’idiomes, impartits en el marc de la forma-
ció permanent que preveu l’article 2.1 del
Reial decret 967/1988, de 2 de setembre,
sobre ordenació dels ensenyaments corres-
ponents al primer nivell dels ensenyaments
especialitzats d’idiomes.

3.2 Fixar el preu públic d’utilització del
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes per al curs 2004-2005 en
40,71 euros d’inscripció al curs, més 4,07
euros per cada hora de durada.

Article 4
4.1 Modificar el preu públic pel servei de

cursos monogràfics a les escoles d’art.
4.2 Fixar en 201,60 euros, el preu pú-

blic per cadascun dels cursos monogràfics
a les escoles d’art per al curs 2004-2005.

Article 5
Tots aquests preus públics són exigibles

abans de la prestació del servei.

Article 6
Als alumnes de famílies nombroses els se-

ran d’aplicació, en tots els preus públics
fixats per aquesta Ordre, les exempcions i
les bonificacions que estableix la legislació
vigent relativa a la protecció d’aquestes
famílies. Aquestes exempcions i bonificaci-
ons no seran acumulables amb les que s’es-
tableixen a l’article 1 per als alumnes ofici-
als de les escoles oficials d’idiomes.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-

ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1, 2, 3 i
4 d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments que preveu la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

Barcelona, 4 de juny de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.141.046)

RESOLUCIÓ EDC/1645/2004, de 4 de juny,
per la qual es determina el preu màxim de
la prestació del servei escolar de menjador
dels centres docents públics de titularitat del
Departament d’Educació i el preu de l’ajut
individual de menjador escolar per a l’alum-
nat escolaritzat fora del seu municipi de re-
sidència en centres docents privats concer-
tats, d’acord amb la planificació feta al mapa
escolar, per al curs escolar 2004-2005.

Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de
maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), es
regula el servei escolar de menjador als
centres docents públics de titularitat del
Departament d’Educació.

L’article 14 de l’esmentat Decret estableix
que el Departament d’Educació determina-
rà per a cada curs escolar el preu màxim de
la prestació del servei escolar de menjador
per als centres docents públics de titulari-
tat del Departament d’Educació.

La disposició addicional 3 del Decret es-
mentat estableix que l’alumnat que estigui
obligat a desplaçar-se fora del seu municipi
de residència per inexistència en aquest
municipi d’oferta pública del nivell educatiu
corresponent i estigui cursant l’ensenyament
obligatori en un centre privat concertat,
prèviament determinat pel Departament
d’Educació, d’acord amb la planificació feta
al mapa escolar, rebrà els ajuts individuals
de menjador que aquest estableixi, per fer
front a les despeses derivades de la utilitza-
ció del servei escolar de menjador.

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Fixar el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador dels centres do-
cents públics de titularitat del Departament
d’Educació per al curs escolar 2004-05 en
la quantitat de 4,65 euros/alumne/dia, in-
clòs l’IVA.

El preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador comprèn, a més a més
de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat du-
rant el temps de la prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anterior i
posterior des que acaben les classes del
matí fins que comencen les de la tarda.

Quan es tracti de centres d’educació es-
pecial o d’escoles rurals amb un nombre
molt reduït de comensals, el preu màxim
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d’aquesta prestació podrà ser augmentat
excepcionalment mitjançant l’autorització
prèvia del servei territorial corresponent, en
funció del nombre de monitors necessaris
per a l’atenció directa al seu alumnat.

—2 Fixar, per al curs escolar 2004-2005,
el preu de l’ajut individual de menjador es-
colar per a l’alumnat que, per manca d’ofer-
ta educativa d’ensenyaments obligatoris,
s’escolaritzen fora del seu municipi de resi-
dència en centres docents privats concer-
tats, prèviament determinats pel Departa-
ment d’Educació, d’acord amb la planifica-
ció feta al mapa escolar, en la quantitat de
4,65 euros/dia.

En el cas dels alumnes matriculats en pla-
ces reservades de centres docents privats
concertats per resolució dels serveis terri-
torials, d’acord amb el que preveu l’article
17 del Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió de
l’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics, tin-
dran dret a percebre un ajut de menjador
del mateix import, sempre que aquesta pres-
tació estigui prevista en l’esmentada reso-
lució.

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

Així mateix, poden interposar 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, 4 de juny de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.154.115)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2004, per la
qual es fa pública la llista provisional d’ad-
mesos i exclosos per a la concessió d’ajuts
al professorat i al personal laboral d’educa-
ció especial, dels centres docents públics
del Departament d’Educació per a activitats
educatives realitzades fora dels centres
durant el curs escolar 2002-2003.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds i de conformitat amb el que
disposa l’apartat 8 de l’Ordre ENS/96/2004,
de 26 de març (DOGC núm. 4110, de
13.4.2004) de convocatòria per a la con-
cessió d’ajuts al professorat i al personal
laboral d’educació especial, dels centres do-
cents públ ics del  Departament d’En-
senyament per a activitats educatives rea-

litzades fora dels centres durant el curs es-
colar 2002-2003,

Resolc:

1. Fer pública la llista provisional de sol·li-
citants, amb indicació de les activitats per
a les quals participen i que els han estat
admeses i d’aquelles que els han estat pro-
visionalment excloses, amb el detall de les
causes d’exclusió.

2. Aquesta Resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran als taulers d’anuncis
dels serveis territorials del Departament
d’Educació, així com a l’adreça electrònica
http://www.gencat.net/ense.

3. Les persones interessades podran
presentar reclamacions contra la Resolució
provisional al servei territorial corresponent
durant el termini de deu dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis dels serveis territorials del
Departament d’Educació.

4. Un cop resoltes aquestes reclamaci-
ons, d’acord amb el que preveu l’apartat 9.1
de les bases de l’esmentada convocatòria,
es procedirà a dictar la resolució definitiva,
que també es farà públ ica als taulers
d’anuncis dels corresponents serveis terri-
torials del Departament d’Educació i a
l’adreça electrònica del Departament d’Edu-
cació.

Barcelona, 3 de juny de 2004

P.D. (Ordre de 26.3.2004,
DOGC de 13.4.2004)

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans


