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RESOLUCIÓ EDC/2711/2004, de 5 d’oc-
tubre, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 411/
2004 procediment abreujat, interposat pel
Sindicat USTEC-Stes.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 411/2004, procediment abreu-
jat, interposat pel Sindicat USTEC-Stes;

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 411/2004, procediment
abreujat, interposat contra la resolució de
24 de maig de 2004 de la Secretaria Gene-
ral del Departament d’Ensenyament, per la
qual es dicten instruccions sobre els proce-
diments a seguir en el cas de queixes pre-
sentades per l’alumnat, pares, professorat
o altra persona interessada que qüestionin
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la prestació del servei en un centre docent
públic del Departament d’Ensenyament. La
vista d’aquest procediment s’ha fixat pel dia
21 de juny de 2005 a les 10.00 hores a la
Sala de Vistes del Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu núm. 5 de Barcelona (Ronda Uni-
versitat, 18), a la qual poden anar acompa-
nyats de les proves que els interessi propo-
sar.

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

Barcelona, 5 d’octubre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.278.154)

RESOLUCIÓ EDC/2715/2004, de 28 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Instituto Técnico Lestonnac,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Instituto Técnico Les-
tonnac, de Barcelona, en petició de canvi
de titularitat, 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 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
Instituto Técnico Lestonnac, de Barcelona,
per canvi de titularitat, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—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’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 28 de setembre 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: 08031940.
Denominació: Instituto Técnico Lestonnac.
Adreça: c. Aragó, 284.
Titular: Instituto Técnico Lestonnac, SA.
NIF: A08385270.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de la Companyia de Maria Nos-
tra Senyora, amb NIF Q0800101H, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la seva publicació al DOGC. El nou titu-
lar se subroga en totes les obligacions i els
drets dels concerts educatius subscrits amb
el titular anterior. En conseqüència, els cor-
responents serveis territorials del Departa-
ment d’Educació efectuaran els tràmits ne-
cessaris per incloure les modificacions
escaients en els documents administratius
corresponents.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu de

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

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

cretariat amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Batxillerat:
Amb caràcter transitori i fins la seva ex-

tinció: 2 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

A partir de l’inici del curs 2006-2007: 2
unitats de la modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars i 4 unitats de la modalitat de cièn-
cies i tecnologia amb capacitat per a 140
llocs escolars.

(04.271.030)

RESOLUCIÓ EDC/2716/2004, de 28 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Taviana, de
Barcelona.

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

Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Taviana, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre d’edu-
cació preescolar, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, es va instruir l’expe-
dient 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 Reial decret 828/2003, de 27 de juny,
pel qual s’estableixen els aspectes educa-
tius 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 Taviana, 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 con-
tenciosa 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 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, 28 de setembre de 2004

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

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

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08048630.
Denominació: Taviana.
Adreça: c. Ballester, 53.
Titular: Taviana, SL.
NIF: B59106740.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Taviana per transformació de
la llar d’infants del mateix nom, amb efec-
tes 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: 5 unitats amb ca-
pacitat per a 56 llocs escolars.

(04.271.029)

RESOLUCIÓ EDC/2732/2004, de 4 d’oc-
tubre, per la qual es dóna publicitat a la Re-
solució de 13 de juliol de 2004, de recurs
de reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Regina Car-
meli, de Barcelona, contra la Resolució ENS/
911/2004, de 6 d’abril.

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, educació pri-
mària i educació secundària obligatòria.

D’acord amb l’annex 1 de l’esmentada
Resolució es va acordar l’accés al règim de
concerts al centre docent privat Regina
Carmeli, de Barcelona, codi 08009995, per
una unitat de primer curs d’educació infan-
til, a comptar des de l’inici del curs 2004-
05. Així mateix, es va denegar al centre el
concert d’una segona unitat de primer curs
d’educació infantil, i dues unitats de segon
curs d’educació infantil.

Contra la Resolució esmentada, el centre
Regina Carmeli va interposar un recurs de
reposició, pel qual reclamava aquesta se-
gona unitat concertada de primer curs
d’educació infantil, que s’ha estimat per la
Resolució de 13 de juliol de 2004.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 13
de juliol de 2004, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Regina Carmeli, de Barcelona, amb codi
08009995, contra la Resolució ENS/911/
2004, de 6 d’abril, per la qual es resolen les

sol·licituds de centres docents privats inte-
ressats a acollir-se al règim de concerts edu-
catius, per als ensenyaments d’educació
infantil, educació primària i educació secun-
dària obligatòria.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar una segona unitat de primer curs d’edu-
cació infantil, per al curs 2004-05.

—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.

Barcelona, 4 d’octubre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.274.137)

RESOLUCIÓ EDC/2733/2004, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Casal dels Àngels, de l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Per la Resolució ENS/912/2004, de 6
d’abril (DOGC núm. 4110, de 13.4.2004),
es va aprovar amb caràcter provisional la
modificació del concert educatiu del centre
docent privat Casal dels Àngels, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, d’acord amb el següent
calendari:

Curs 2004-2005: ESO: 3-2-3-3.
Curs 2005-2006: ESO: 3-3-2-3.

Atès que el centre indicat ha sol·licitat la
reducció del concert educatiu d’una unitat
de primer curs de segon cicle d’educació
secundària obligatòria, i que s’ha compro-
vat que el nombre d’alumnes matriculats no
és suficient per concertar aquesta unitat,
d’acord amb el que disposa l’article 30 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, cal deixar sense efec-
tes la concertació d’aquesta unitat.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar la disminució del concert edu-
catiu del centre docent privat Casal dels
Àngels, de l’Hospitalet de Llobregat, amb
codi 08018352, en el sentit que s’especifi-
ca a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els serveis territorials corresponents
del Departament d’Educació comunicaran
al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 con-
tenciosa 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 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 d’octubre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Codi: 08018352.
Denominació: Casal dels Àngels.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Nivell educatiu i unitats concertades:

Curs 2004-2005: ESO: 3-2-2-3.
Curs 2005-2006: ESO: 3-3-2-2.

(04.274.139)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
d’11 de febrer de 2000, per la qual s’auto-
ritza l’obertura de diversos centres docents
privats de Barcelona (DOGC núm. 3089,
pàg. 2096, d’1.3.2000).

Havent observat una errada en el text ca-
talà i castellà de l’esmentada Resolució, tra-
mès al DOGC i publicat al núm. 3089, pàg.
2096, d’1.3.2000, se’n detalla l’oportuna
correcció:

A la pàgina 2096, a l’annex de la Reso-
lució referit al centre docent privat Arts i Tèc-
niques de la Moda, codi 08058155, de
Barcelona, on diu:

“Família de serveis personals: cicle forma-
tiu d’assessoria d’imatge personal, amb 1
grup amb capacitat per a 30 llocs escolars”,

ha de dir:

“Família de serveis personals: cicle forma-
tiu d’assessoria d’imatge personal, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars”.
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Barcelona, 28 de setembre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.271.033)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/2410/2004, de 7 de setembre, per
la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre privat de
formació d’adults Col· legi Salesià, de
Mataró (DOGC núm. 4219, pàg. 16942,
de 15.9.2004).

Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució esmentada, tramesa al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i publi-
cada en el núm. 4219, pàg. 16942, de
15.9.2004, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A l’annex, pàg. 16942, on diu:
“Comarca del Barcelonès”,
ha de dir:
“Comarca del Maresme”.

Barcelona, 16 de setembre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.260.035)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolu-
ció ECD/2031/2004, de 15 de juliol, per
la qual es fan públiques les llistes d’aspi-
rants que han superat les proves per a la
provisió de places docents convocades
mitjançant la Resolució ENS/21/2004, de
19 de gener (DOGC núm. 4180, pàg.
14289, de 22.7.2004).

Atès que s’han observat errades al text
de la Resolució esmentada, tramesa al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
publicada al núm. 4180, pàg. 14289, de
22.7.2004, se’n detallen les correccions
oportunes:

A la pàgina 14294, especialitat d’anglès,
on diu:
“013 Cosials Díaz, Maria Elena”,
ha de dir:
“013 Cosialls Díaz, Maria Elena”;

A la pàgina 14295, especialitat de siste-
mes i aplicacions informàtiques, on diu:
“001 Vericat Pla, Alici”,
ha de dir
“001 Vericat Pla, Alícia”;

A la pàgina 14295, especialitat de fran-
cès, on diu:
“005 Chevalier Mignot, Henriette Lousi”,
ha de dir:
“005 Chevalier Mignot, Henriette Louise”.

Barcelona, 28 de setembre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.271.024)

RESOLUCIÓ EDC/2714/2004, de 30 de se-
tembre, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions i Contractacions

Núm. expedient: 111/04.

Objecte del contracte: adequació d’aules i
rehabilitació de la coberta al centre d’edu-
cació infantil i primària Esparreguera, d’Es-
parreguera (Baix Llobregat).

Data de publicació de l’Anunci de licitació:
DOGC núm. 4165, d’1.7.2004.

Tramitació: urgent.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: obert.

Pressupost base de licitació: 93.607,93 eu-
ros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 30 de juliol de 2004.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Agbar Instalaciones, SL.

Import adjudicació: 89.863,61 euros, IVA in-
clòs.

Barcelona, 30 de setembre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.273.117)

RESOLUCIÓ EDC/2731/2004, de 4 d’oc-
tubre, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Vilanova i la Geltrú.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·le-
gi d’educació infantil i primària 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 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Vilanova i la Geltrú, amb codi
08061041, ubicat al carrer de la Mare Isabel
Ventosa, s/n, de Vilanova i la Geltrú (Garraf),
la nova denominació específica Sant Jordi.

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, 4 d’octubre de 2004

P.D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.274.136)

EDICTE de 6 d’octubre de 2004, mitjan-
çant el qual se sotmet a informació pública
el Projecte de decret pel qual es determina
la composició del Consell Escolar de la ciu-
tat de Barcelona.

El Departament d’Educació està tramitant
l’elaboració del Projecte de decret pel qual
es determina la composició del Consell
escolar de la ciutat de Barcelona.

Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració del
Projecte de Decret esmentat, se sotmet a
informació pública, d’acord amb el que dis-
posa l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’Organització procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, i l’article 86 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, durant el
termini de 20 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de publ icació
d’aquest Edicte al DOGC.

El Projecte de decret es pot examinar, en
hores d’oficina, a la seu central del Depar-
tament d´Educació (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona) i als seus serveis territo-
rials de Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73,
08004 Barcelona); Barcelona II (comarques)
(Casp, 15, 08010 Barcelona); Baix Llo-
bregat-Anoia, (Laureà Miró, 328-330, 08980
Sant Feliu de Llobregat); Vallès Occidental,
(Marquès de Comi l las,  67-69, 08202
Sabadell); Tarragona (Sant Francesc, 7,
43003 Tarragona); Terres de l’Ebre (c. Pro-
vidència 5-9, 43500, Tortosa), Lleida (Pica
d’estats, 2, 25003 Lleida), i a Girona (Ultò-
nia, 13, 17002 Girona),o bé consultant la



1149

Núm. 1023

pàgina web del Departament d’Ensenyament
(http://www.gencat.net/ense), per tal que els
interessats el puguin examinar i formular-hi
les al·legacions que considerin oportunes.

Barcelona, 6 d’octubre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.280.127)

RESOLUCIÓ EDC/2777/2004, de 7 d’oc-
tubre, per la qual es crea una secció d’edu-
cació secundària a Salt.

La demanda de places escolars a Ca-
talunya fan necessària la creació de noves
places escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com preveu la planificació escolar, s’ha con-
siderat convenient crear una secció d’edu-
cació secundària a Salt, el funcionament de
la qual s’adequarà al que estableix el 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,
i a la resta de normativa legal reglamentària.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Crear la secció d’educació secundà-
ria a Salt, amb codi de centre 17008407,
ubicada al pg. Marquès de Camps, 50, de
Salt (Gironès), adscrita a l’institut d’educa-
ció secundària Salvador Espriu, amb codi
de centre 17003203, de Salt, del qual n’és
part integrant, amb efectes administratius
des de l’1 de juliol de 2004.

—2 La secció esmentada impartirà els en-
senyaments que tot seguit es detallen, amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2004-2005: educació secundària
obligatòria.

—3 S’atribueix al centre la denominació
específica: de Salt.

—4 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es que exigeixi el funcionament d’aquesta
secció.

Barcelona, 7 d’octubre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.280.128)

RESOLUCIÓ EDC/2778/2004, de 7 d’oc-
tubre, per la qual es crea una secció d’edu-
cació secundària a Palafolls.

La demanda de places escolars a Cata-
lunya fan necessària la creació de noves
places escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com preveu la planificació escolar, s’ha con-
siderat convenient crear una secció d’edu-
cació secundària a Palafolls, el funcionament
de la qual s’adequarà al que estableix el De-
cret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’a-
prova el reglament orgànic dels centres do-
cents públics que imparteixen educació
secundària i formació professional de grau
superior i a la resta de normativa legal re-
glamentària.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents;

Resolc:

—1 Crear la secció d’educació secundària
de Palafolls, amb codi de centre 08061099,
ubicada al c. Saló de Mas Pedret, de
Palafolls (Maresme), adscrita a l’institut
d’educació secundària Ramon Turró i Dar-
der, amb codi de centre 08045665, de
Malgrat de Mar, del qual n’és part integrant,
amb efectes administratius des de l’1 de
juliol de 2004.

—2 La secció esmentada impartirà els en-
senyaments que tot seguit es detallen, amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs es-
colar 2004-2005: educació secundària obli-
gatòria.

—3 S’atribueix al centre la denominació
específica: de Palafolls.

—4 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es que exigeixi el funcionament d’aquesta
secció.

Barcelona, 7 d’octubre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.280.130)

RESOLUCIÓ EDC/2779/2004, de 28 de
setembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre d’educació preescolar Viladomat,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Viladomat, de Barcelona, en peti-
ció d’autorització d’obertura d’un centre
d’educació preescolar, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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 re-
quisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments escolars de règim general; 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 d’edu-
cació preescolar Viladomat, de Barcelona,
per transformació de la llar d’infants auto-
ritzada de conformitat amb la legislació an-
terior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que 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, 28 de setembre de 2004

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

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: 08051781.
Denominació: Viladomat.
Adreça: c. Viladomat, 51-53.
Titular: Jiménez, Soto, Juana.
NIF: 23584121J.

S’autoritza l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Viladomat per transfor-
mació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-05.

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

Educació preescolar: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 61 llocs escolars, distribuïdes
de la forma següent:

1 unitat 0-1 any amb 8 llocs escolars.
1 unitat 1-2 anys amb 13 llocs escolars.
2 unitats 2-3 anys amb 40 llocs escolars.

(04.271.027)

RESOLUCIÓ EDC/2780/2004, de 5 d’oc-
tubre, per la qual es convoca la pròrroga
dels plans estratègics que finalitzen el curs
2004-2005.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel
qual es regulen els plans estratègics dels
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics, estableix a l’article 1.1 que la durada
del pla estratègic és de quatre cursos con-
secutius i també preveu, a l’article 6, que
els centres puguin proposar un nou pla es-
tratègic un cop hagi finalitzat el període de
vigència del pla estratègic i se n’hagin ava-
luat els resultats.

El curs 2004-2005 finalitza el pla estratè-
gic dels centres autoritzats per al període
2001-2005, mitjançant la Resolució de 28
de juny de 2001, per la qual s’autoritzen
plans estratègics dels centres docents de
Catalunya sostinguts amb fons públics per
al període 2001-2005 (DOGC núm. 3426,
de 9.7.2001).

Les resolucions de convocatòria d’auto-
rització dels plans estratègics dels centres
docents sostinguts amb fons públics es
publiquen amb una anticipació tal que pos-

sibiliti tant la selecció i publicació dels nous
plans estratègics, com la gestió de la resta
d’actuacions administratives necessàries.

La resolució de convocatòria dels nous
plans es duu a terme a l’inici del curs pre-
cedent i, per tant, cal tenir en compte la
situació dels centres que finalitzen el pla
estratègic durant aquell curs, i tenen pers-
pectives de continuïtat del mateix, si bé
encara no poden formular un nou pla estra-
tègic que reculli l’experiència de l’anterior i
incorpori les dades de la seva avaluació, i
demanar-ne l’autorització, atès que el vigent
no ha estat avaluat. Altra situació és la dels
centres que presentin sol·licitud per a un pla
diferent, la qual es tramita d’acord amb la
convocatòria anual.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

—1 Convocatòria i participants
S’obre la convocatòria d’autorització de

pròrroga, per al curs 2005-2006, de plans
estratègics que finalitzen en el curs 2004-
2005.

—2 Sol·licitud de pròrroga
2.1 La sol·licitud de pròrroga l’ha de de-

manar l’equip directiu i l’ha d’aprovar el
claustre de professors i el consell escolar
del centre.

2.2 La sol·l icitud s’ha de presentar,
abans del 15 de novembre 2004, adreçada
a la Direcció General d’Ordenació i Innova-
ció Educativa, mitjançant escrit o bé per
correu electrònic a l’adreça electrònica
dgoie@pie.xtec.es. El centre trametrà simul-
tàniament una còpia de la sol·licitud, per
correu electrònic, al seu servei territorial.

2.3 El servei territorial, en cas que vul-
gui formular alguna observació a la sol·licitud
de pròrroga del pla estratègic, ho ha de co-
municar a la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa abans del 10 de de-
sembre de 2004.

—3 Publicació
La consellera d’Educació resoldrà, a pro-

posta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, les sol·licituds de pròr-
roga i farà pública la resolució corresponent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, 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 ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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, 5 d’octubre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.279.016)


