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RESOLUCIÓ EDC/3671/2004, de 14 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre privat d’educació preescolar
Agatha, de Corbera de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre privat d’educació preescolar Agatha,
de Corbera de Llobregat, en petició d’auto-
rització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, 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 Agatha, de Corbera
de Llobregat, en els termes que s’especifi-
quen 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 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.

Sant Feliu de Llobregat, 14 de desembre
de 2004

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia
Municipi: Corbera de Llobregat.
Localitat: Corbera de Llobregat.
Codi: 08063199.
Denominació: Agatha.
Adreça: Ctra. Sant Andreu, 5 (Urb. Creu
Nova).
Titular: Jara Serra Serrano.
NIF: 47784765B.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Agatha, de Corbera
de Llobregat, 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:
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs es-

colars, amb la configuració següent:
1 unitat de 0-1 any amb capacitat per a

8 llocs escolars.
1 unitat de 1-2 anys amb capacitat per a

13 llocs escolars.
1 unitat de 2-3 anys amb capacitat per a

20 llocs escolars.

(04.348.062)

RESOLUCIÓ EDC/3672/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat La Inmaculada, del Masnou.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent pr ivat  La Inmaculada, del
Masnou, 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 La
Inmaculada, del Masnou, per canvi de de-
nominació, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 29 de desembre 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 MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: el Masnou.
Localitat: el Masnou.
Codi: 08020772.
Denominació: La Inmaculada.
Adreça: c. Jaume I, 3.
Titular: Escolàpies, Filles de Maria.
NIF: Q0800463B.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Escolàpies-La Immaculada.

Composició del centre
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: 8 unitats

amb capacitat per a 240 llocs escolars.

(04.363.061)

RESOLUCIÓ EDC/3673/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
d’educació preescolar La Caseta Amagada,
d’Arenys de Munt.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre d’educació preescolar La Caseta Ama-
gada, d’Arenys de Munt, en petició d’auto-
rització d’ampliació d’unitats, 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 del centre d’educació pre-
escolar La Caseta Amagada, d’Arenys de
Munt, per ampliació d’unitats, 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’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 29 de desembre 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)
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ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Arenys de Munt.
Localitat: Arenys de Munt.
Codi: 08057813.
Denominació: La Caseta Amagada.
Adreça: av. Panagall, 85 (interior).
Titular: Esc. bressol La Caseta Amagada,
SCCL.
NIF: F62220959.

S’adequa la capacitat del centre que
passa a ser de 51 llocs escolars, amb efec-
tes des de la fi del curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’eta-
pa d’educació preescolar, amb 1 unitat amb
capacitat per a 13 llocs escolars, 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: 5 unitats amb ca-
pacitat per a 64 llocs escolars.

(04.363.056)

RESOLUCIÓ EDC/3674/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre d’educació preescolar Nuts, de
Manlleu.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre d’educació preescolar Nuts, de Man-
lleu, en petició d’autorització d’obertura, 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 l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Nuts, de Manlleu, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta 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,
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, 29 de desembre de 2004

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

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

ANNEX

COMARCA D’OSONA

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Manlleu.
Localitat: Manlleu.
Codi: 08060356.
Denominació: Nuts.
Adreça: ctra. d’Olot, 52.
Titular: AMPAE Llar d’Infants Nuts.
NIF: G63602262.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Nuts, de Manlleu, 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:
3 unitats amb capacitat per a 36 llocs es-

colars.

(04.364.005)

RESOLUCIÓ EDC/36/2005, de 12 de ge-
ner, per la qual es disposa l’inici de les
activitats d’un institut d’educació secunda-
ria de Mont-roig del Camp.

Mitjançant el Decret 443/2004, de 30 de
novembre (DOGC núm. 4273, de 2.12.2004),
es va crear un institut d’educació secunda-
ria a Mont-roig del Camp.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer a l’institut d’educació se-
cundaria que consta a l’annex d’aquesta Re-

solució l’inici de les seves activitats admi-
nistratives des de l’1 de juliol de 2004, amb
els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2004-2005.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquest nou centre docent públic.

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 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, 12 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació a Tarragona

Comarca: Baix Camp.
Municipi: Mont-roig del Camp.
Codi de centre: 43008638.
Adreça: Camí de les Arenes, núm. 5.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria; batxillerats, modali-
tat de ciències de la natura i de la salut,
modalitat d’humanitats i ciències socials,
modalitat de tecnologia.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Antoni Ballester.

(05.012.017)

RESOLUCIÓ EDC/44/2005, de 14 de ge-
ner, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de tres contractes de consultoria.

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
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d’Educació d’adjudicació dels expedients de
contractació que s’indiquen a continuació:

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

Núm. expedient: 1172/04.

Objecte del contracte: redacció del projec-
te bàsic i d’execució, de l’estudi de segu-
retat i salut, del projecte d’activitats per a la
llicència ambiental, de l’estudi patologies, de
l’estudi geotècnic i topogràfic i posterior
direcció de les obres d’ampliació del gim-
nàs i adequació del SES de Navarcles.

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4147, de 4.6.2004.

Tramitació: ordinària.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: restringit.

Pressupost base de licitació: 65.193,16 eu-
ros, IVA inclòs, distribuït en les següents
anualitats: any 2004: 37.782,25 euros, i any
2005: 27.410,91 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 3 de novembre de 2004.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Summa Servicios de Ingenie-
ria y Consultores, SA.

Import adjudicació: 57.369,98 euros, IVA in-
clòs, distribuït en les següents anualitats:
any 2004: 37.782,25 euros, i any 2005:
19.587,73 euros, IVA inclòs.

Núm. expedient: 1171/04.

Objecte del contracte: redacció del projec-
te bàsic i d’execució, de l’estudi de segu-
retat i salut, del projecte d’activitats per a la
llicència ambiental, de l’estudi geotècnic i
topogràfic i posterior direcció de les obres
de nova construcció d’un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de 2 línies a Gavà.

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4147, de 4.6.2004.

Tramitació: ordinària.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: restringit.

Pressupost base de licitació: 125.528,56
euros, IVA inclòs, distribuït en les següents
anualitats: any 2004: 68.252,14 euros, i any
2005: 57.276,42 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 12 de novembre de
2004.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: López-Pedrero-R Arquitectes,
SCP.

Import adjudicació: 125.528,56 euros, IVA
inclòs, distribuït en les següents anualitats:
any 2004: 68.252,14 euros, i any 2005:
57.276,42 euros, IVA inclòs.

Núm. expedient: 1217/04.

Objecte del contracte: redacció del projec-
te bàsic i d’execució, de l’estudi de segu-
retat i salut, del projecte d’activitats per a la
llicència ambiental, de l’estudi geotècnic i
topogràfic i posterior direcció de les obres

de nova construcció d’un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de 2 línies Els Tres Pins
de Vallromanes.

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4176, de 16.7.2004.

Tramitació: ordinària.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: restringit.

Pressupost base de licitació: 181.463,30
euros, IVA inclòs, distribuït en les següents
anualitats: any 2004: 97.757,11 euros, i any
2005: 83.706,19 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 9 de novembre de 2004.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Pich-Aguilera Arquitectos, SL.

Import adjudicació: 181.463,30 euros, IVA
inclòs, distribuït en les següents anualitats:
any 2004: 97.757,11 euros, i any 2005:
83.706,19 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 14 de gener de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.014.012)

RESOLUCIÓ EDC/35/2005, d’11 de gener,
per la qual es revoquen parcialment sub-
vencions destinades a l’escolarització d’in-
fants a les llars d’infants i als centres d’edu-
cació preescolar de Catalunya de titularitat
privada sense finalitat de lucre.

Per la Resolució ENS/3816/2003, de 28
de novembre (DOGC núm. 4032,  de
17.12.2003), es va resoldre el concurs pú-
blic per a la concessió de subvencions des-
tinades a l’escolarització d’infants a les llars
d’infants i als centres d’educació preesco-
lar de Catalunya de titularitat privada sense
finalitat de lucre.

D’acord amb l’article 99 del Decret legis-
latiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, és causa de revo-
cació de les subvencions, l’incompliment de
l’obligació de justificació.

Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació de la destinació de les sub-
vencions de diversos centres, cal revocar
parcialment aquestes subvencions, abans
d’efectuar el seu pagament, per tal d’ade-
quar-les a les quantitats correctament jus-
tificades.

Per tant, en aplicació de la normativa es-
mentada, i a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvenci-
ons atorgades per la Resolució ENS/3816/
2003, de 28 de novembre, per la qual es
resol el concurs públic per a la concessió
de subvencions destinades a l’escolaritza-

ció d’infants a les llars d’infants i als cen-
tres d’educació preescolar de Catalunya de
titularitat privada sense finalitat de lucre, en
el sentit que s’especifica en l’annex d’aques-
ta Resolució, atès que els centres han jus-
tificat de manera incompleta o incorrecta les
subvencions indicades.

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 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, 11 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució ENS/
3816/2003, de 28 de novembre.
SD: subvenció definitivament atorgada d’acord
amb les justificacions presentades pel centre.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA.

Codi: 08050648.
Denominació: La Caridad de San Vicente de
Paúl.
Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llo-
bregat).
SA: 41.860,00 euros.
SD: 40.324,90 euros.

Codi: 08060824.
Denominació: El Món Petit de San Pedro.
Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
SA: 22.724,00 euros.
SD: 20.924,00 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
SA: 24.518,00 euros.
SD: 19.734,00 euros.

Codi: 08009995.
Denominació: Regina Carmeli.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
SA: 17.940,00 euros.
SD: 15.360,00 euros.
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Codi: 08048484.
Denominació: L’Acis.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
SA: 21.528,00 euros.
SD: 21.309,12 euros.

Codi: 08051483.
Denominació: Àgora.
Municipi: Barcelona.
SA: 40.066,00 euros.
SD: 38.939,28 euros.

Codi: 08061324.
Denominació: El Tren Groc.
Municipi: Barcelona.
SA: 44.252,00 euros.
SD: 39.465,36 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Codi: 08051999.
Denominació: El Meu Jardí.
Municipi: Vic (Osona).
SA: 23.920,00 euros.
SD: 23.320,44 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Codi: 25000742.
Denominació: Pare Palau.
Municipi: Aitona (Segrià).
SA: 8.372,00 euros.
SD: 6.578,00 euros.

Codi: 25007281.
Denominació: Para-Sol.
Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
SA: 14.950,00 euros.
SD: 10.465,00 euros.

Codi: 25007372.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Bellpuig (Urgell).
SA: 22.126,00 euros.
SD: 17.938,80 euros.

Codi: 25007712.
Denominació: Els Minairons.
Municipi: Tremp (Pallars Jussà).
SA: 17.940, 00 euros.
SD: 15.600,00 euros.
Serveis territorials: Tarragona.

Codi: 43001577.
Denominació: Mare de Déu de la Serra.
Municipi: Montblanc (Conca de Barberà).
SA: 24.518,00 euros.
SD: 15.688,00 euros.

Codi: 43003549.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Tarragona (Tarragonès).
SA: 24.518,00 euros.
SD: 14.735,00 euros.

(05.010.050)

RESOLUCIÓ EDC/3677/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants privada
Bambi, de La Sénia.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada Bambi, de La Sénia, en
petició d’autorització de cessament d’acti-

vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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,
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 de
la llar d’infants privada Bambi, de La Sénia,
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 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, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Tortosa, 29 de desembre de 2004

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

Francesc Xavier Vega i Castellví
Director dels Serveis Territorials
a les Terres de l’Ebre

ANNEX

COMARCA DEL MONTSIÀ

Serveis Territorials: Les Terres de l’Ebre.
Municipi: la Sénia.
Localitat: la Sénia.
Codi: 43008225.
Denominació: Bambi.
Adreça: c. Castelló, 20.
Titular: APA de l’Escola Bressol Bambi de la
Sénia.
NIF: G43077502.

Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Bambi, de la Sénia,

amb efectes a partir de la fi del curs 2003-
2004.

(04.363.046)

RESOLUCIÓ EDC/45/2005, de 14 de ge-
ner, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de diversos 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’Educa-
ció.

Número d’expedient: 0001/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
mobiliari escolar amb destinació als centres
docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 2.500.000,00
euros, IVA inclòs.
Publicat DOUE núm.: S234, de 4.12.2003.
Publicat DOGC núm.: 4030, de 15.12.2003.
Publicat BOE núm.: 311, de 29.12.2003.
Data d’adjudicació: 1 de març de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Sacai, SA.
Forespan, SA.
Tabervall, SA.
Federico Giner, SA.
Emilio Gómez Abellán.
P. de la Oliva, SA.

Import d’adjudicació: 2.500.000,00 euros,
IVA inclòs.

Sacai, SA (616.186,44 euros, IVA inclòs).
Forespan, SA (184.248,62 euros, IVA in-

clòs).
Tabervall, SA (736.000,66 euros, IVA in-

clòs).
Federico Giner, SA (853.359,27 euros, IVA

inclòs).
Emilio Gómez Abellán (52.644,50 euros,

IVA inclòs).
P. de la Oliva, SA (57.560,50 euros, IVA

inclòs).

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0002.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
mobiliari escolar (taules d’informàtica) amb
destinació als centres docents públics de
Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 97.850,00
euros, IVA inclòs
Data d’adjudicació: 17 de maig de 2004.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
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Contractista: P. de la Oliva, SA.
Import d’adjudicació: 97.850,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0004.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per a les secretaries i material in-
fantil amb destinació als centres docents
públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 274.843,87
euros, IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 4123, de 30.4.2004.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:
Comercial de Industrias Reunidas, SA.
G y M Alti, SL.
Import d’adjudicació: 227.951,65 euros, IVA
inclòs.
Comercial de Industrias Reunidas, SA.
(74.779,30 euros, IVA inclòs).
G y M Alti, SL (63.858,00 euros, IVA inclòs).

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0007.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material escolar i educatiu amb destinació
als centres docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 929.445,60
euros, IVA inclòs.

Publicat DOUE núm.: S077, de 21.4.2004.
Publicat DOGC núm.: 4118, de 23.4.2004.
Publicat BOE núm.: 97, de 21.4.2004.

Data d’adjudicació: 21 de juliol de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Manuel Esteban Escolar.
Mecanización Industrial Sabadell, SA.
G y M Alti, SL.
Equinse, SA.

Import d’adjudicació: 851.710,70 euros, IVA
inclòs.

Manuel Esteban Escolar (70.122,03 eu-
ros, IVA inclòs).

Mecanización Industrial Sabadell, SA
(124.320,95 euros, IVA inclòs).

G y M Alti, SL (310.714,50 euros, IVA in-
clòs).

Equinse, SA (124.390,15 euros, IVA in-
clòs).

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0009.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material didàctic amb destinació als centres
docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 217.952,60
euros, IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 4123, de 30.4.2004.
Data d’adjudicació: 14 de juny de 2004.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Abacus, SCCL.
Equinse, SA.

Import d’adjudicació: 192.069,57 euros, IVA
inclòs.

Abacus, SCCL (63.928,00 euros, IVA in-
clòs).

Equinse, SA (66.080,93 euros, IVA inclòs).

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0015.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
material de cuina amb destinació als cen-
tres docents públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 260.351,58
euros, IVA inclòs.
Publicat DOGC núm.: 4127, de 6.5.2004.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2004.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista:

Fagor Industrial, SCL.
Import d’adjudicació: 232.685,38 euros, IVA
inclòs.

Fagor Industrial, SCL (178.256,41 euros,
IVA inclòs).

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0026.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: arrendament amb op-
ció de compra de material informàtic homo-
logat amb destinació als centres docents
públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 5.086.524,96
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Informàtica El Corte Inglés, SA.
Algoritmos, Procesos y Diseños, SA.
Fujitsu España, SA.

Import d’adjudicació: 4.178.965,12 euros,
IVA inclòs, distribuïts en 5 anualitats de
284.929,44 euros per  a  l ’any  2004;
1.139.717,76 euros per a l ’any 2005;
1.139,717,76 euros per a l ’any 2006;
1.139.717,76 euros per a l’any 2007 i
474.882,40 euros per a l’any 2008.

Informàtica El Corte Inglés, SA (494.171,92
euros, IVA inclòs).

Algoritmos, Procesos y Diseños, SA
(2.920.288,80 euros, IVA inclòs).

Fujitsu España, SA (764.504,40 euros, IVA
inclòs).

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0034.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: arrendament amb op-
ció de compra de material informàtic homo-
logat amb destinació als centres docents
públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: negociat.

Pressupost base de la licitació: 6.005.559,12
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Caixarenting, SA.
Fujitsu España, SA.
Data Logic, SL.
Informática El Corte Ingles, SA.

Import d’adjudicació: 5.050.958,00 euros,
IVA inclòs, distribuïts en 5 anualitats de
229.589,00 euros per  a  l ’any  2004;
1.377.534,00 euros per a l ’any 2005;
1.377.534,00 euros per a l ’any 2006;
1.377.534,00 euros per a l’any 2007 i
688.767,00 euros per a l’any 2008.

Caixarenting, SA (2.729.549,68 euros, IVA
inclòs).

Fujitsu España, SA (516.783,96 euros, IVA
inclòs).

Data Logic, SL (855.061,68 euros, IVA in-
clòs).

Informática El Corte Inglés, SA (949.562,68
euros, IVA inclòs).

Número d’expedient: 2004.13.130.ecat.0043.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: arrendament amb op-
ció de compra de material informàtic, audi-
ovisual i pel batxillerat científic amb desti-
nació als centres docents públ ics de
Catalunya i altres serveis educatius.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 7.144.064,84
euros, IVA inclòs.
Publicat DOUE núm.: S149, de 3.8.2004.
Publicat DOGC núm.: 4187, de 2.8.2004
Publicat BOE núm.: 188, de 5.8.2004.
Data d’adjudicació: 27 d’octubre de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Caixarenting, SA.
Data Logic, SL.
Sidac, SA.
Fujitsu España, SA.

Import d’adjudicació: 6.228.063,60 euros,
IVA inclòs, distribuïdes en 5 anualitats de
70.773,45 euros per a l ’any 2004;
1.698.562,80 euros per a l ’any 2005;
1.698.562,80 euros per a l ’any 2006;
1.698.562,80 euros per a l’any 2007 i
1.061.601,75 euros per a l’any 2008.

Caixarenting, SA (2.995.890,92 euros, IVA
inclòs).

Data Logic, SL (2.222.735,68 euros, IVA
inclòs).

Sidac, SA (266.805,00 euros, IVA inclòs).
Fujitsu España, SA (742.632,00 euros, IVA

inclòs).

Número d’expedient: 0503/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: adquisició de mòduls
prefabricats amb destinació a aularis do-
cents.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 1.527.228,00
euros, IVA inclòs.
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Data d’adjudicació: 18 de juny de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Algeco Construcciones Modulares, SA.
Construcciones Especiales y Dragados, SA.

Import d’adjudicació: 1.502.110,50 euros,
IVA inclòs,

Algeco Construcciones Modulares, SA
(613.296,26 euros, IVA inclòs).

Construcciones Especiales y Dragados,
SA (888.814,24 euros, IVA inclòs).

Número d’expedient: 0502/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
32.000 llicències “Deep Freeze 2000 XP
PRO” amb destinació als centres docents
públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 155.520,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 30 de setembre de
2004.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Contractista:

Iniciatives de Comunicació i Telemàtica
Aplicada, SAL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 155.520,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0500/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de trasllat, re-
paracions, emmagatzematge, custòdia i
desballestament d’edificis prefabricats recu-
perables amb destinació a aularis docents.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 4.941.672,00
euros, IVA inclòs.

Publicat DOUE núm.: S101, de 25.5.2004.
Publicat DOGC núm.: 4138, de 21.5.2004.
Publicat BOE núm.: 124, de 22.5.2004.

Data d’adjudicació: 19 de juliol de 2004.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:

Algeco Construcciones Modulares, SA.
Construcciones Especiales y Dragados, SA.

Import d’adjudicació: 4.941.672,00 euros,
IVA inclòs.

Algeco Construcciones Modulares, SA
(2.350.000,00 euros, IVA inclòs).

Construcciones Especiales y Dragados,
(2.591.672,00 euros, IVA inclòs).

Barcelona, 14 de gener de 2005

Ramon Martinez i Deu
Secretari general

(05.017.029)

RESOLUCIÓ EDC/57/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a un institut d’educació
secundària de Rubí.

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
El Bullidor, amb codi 08043668, ssituat al
c. Terrassa, 61, de Rubí (Vallès Occidental),
la nova denominació específica L’Estatut.

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, 17 de gener de 2005

P.D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(05.014.111)

RESOLUCIÓ EDC/58/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Serena Vall, de Sant Andreu de
Llavaneres.

El col·legi d’educació infantil i primària Se-
rena Vall, de Sant Andreu de Llavaneres,
amb codi de centre 08057242, ha estat
ubicat provisionalment a l’edifici situat al c.
Jaume Brutau, 4, de Sant Andreu de
Llavaneres (Maresme).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària Serena Vall, de Sant Andreu de
Llavaneres, amb codi de centre 08057242,
al Pg. de la Riera, 25, de Sant Andreu de
Llavaneres (Maresme).

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (Comarques) prendran les me-
sures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 17 de gener de 2005

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(05.014.106)

RESOLUCIÓ EDC/59/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual es dóna publicitat a la reso-
lució del recurs de reposició interposat per
la titularitat del centre docent privat concer-
tat Servator, de Sabadell, contra la Resolu-
ció 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 2 de l’esmentada
Resolució es va denegar l’accés al règim
general de concerts educatius al centre
docent privat Servator, de Sabadell, codi
08024728, per a tres unitats d’educació
infantil, a comptar des de l’inici del curs
escolar 2004-05.

Contra aquesta Resolució, el centre Ser-
vator va interposar un recurs de reposició,
pel qual sol·licitava una unitat de primer curs
d’educació infantil, que s’ha estimat per la
resolució de 13 de desembre 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 desembre de 2004, per la qual s’estima
el recurs interposat pel centre docent privat
Servator, de Sabadell, amb codi 08024728,
contra 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, edu-
cació primària i educació secundària obli-
gatòria.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar una unitat de primer curs d’educació
infantil, per als cursos 2004-05 i 2005-06.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.
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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.

Barcelona, 17 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.014.103)

RESOLUCIÓ EDC/60/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual es dóna publicitat a la reso-
lució del recurs de reposició interposat per
la titularitat del centre docent privat concer-
tat Servator, de Sabadell, contra la Resolu-
ció ENS/912/2004, de 6 d’abril.

Per la Resolució ENS/912/2004, de 6
d’abril (DOGC núm. 4110, de 13.4.2004),
es van 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.

D’acord amb l’annex 3 de l’esmentada
Resolució es va atorgar al centre Servator,
de Sabadell, amb codi 08024728, el con-
cert educatiu per a una unitat de segon curs,
una unitat de tercer curs i una unitat de quart
curs d’educació secundària obligatòria, al-
hora que se li denegava una unitat de pri-
mer curs d’educació secundària obligatò-
ria.

Contra dita Resolució, el centre Servator
va interposar un recurs de reposició, pel qual
reclamava aquesta unitat concertada de
primer curs d’educació secundària obliga-
tòria, que s’ha estimat per la resolució de
13 de desembre 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 desembre de 2004, per la qual s’estima
el recurs interposat pel centre docent privat
Servator, de Sabadell, amb codi 08024728,
contra la Resolució 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 en-
senyaments d’educació infantil.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar una unitat concertada de primer curs
d’educació secundària obligatòria.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre 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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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.

Barcelona, 17 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.014.104)

RESOLUCIÓ EDC/3700/2004, de 28 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura dels centres do-
cents privats Lestonnac i Instituto Técnico
Lestonnac, ambdós de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular dels
centres docents privats Lestonnac i Institu-
to Técnico Lestonnac, ambdós de Bar-
celona, en petició d’autorització d’absorció
de centres, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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-
xin 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 l’absorció del centre docent
privat Instituto Técnico Lestonnac pel cen-
tre docent privat Lestonnac, les dades dels
quals figuren a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, amb efectes a partir de l’1 de gener de
2005.

—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 desembre 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

Centre absorbit

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08031940.
Denominació: Instituto Técnico Lestonnac.
Adreça: c. Aragó, 284.
Titular: Companyia de Maria Nostra Senyo-
ra
NIF: Q0800101H.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

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

secretariat 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: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats de la modalitat
de ciències i tecnologia amb capacitat per a
140 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins a 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.

Centre absorbent

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005394.
Denominació: Lestonnac.
Adreça: c. Pau Claris, 131.
Titular: Companyia de Maria Nostra Senyo-
ra
NIF: Q0800101H.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats amb capacitat
per a 207 llocs escolars.
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Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Centre resultant

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005394.
Denominació: Lestonnac.
Adreça: c. Pau Claris, 131.
Altres adreces: c. Aragó, 284.
Titular: Companyia de Maria Nostra Senyora
NIF: Q0800101H.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació Infantil: 9 unitats amb capaci-
tat per a 207 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 360 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.

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

secretariat 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: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins a 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.

(04.363.052)

EDICTE de 10 de gener de 2005, pel qual
es notifica la resolució d’incoació d’expedi-
ent disciplinari al senyor Fernando Bueno
Cortes.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 30 de novem-
bre de 2004 del secretari general del De-
partament d’Educació, per la qual s’incoa
expedient disciplinari al funcionari docent

senyor Fernando Bueno Cortés, de Bar-
celona, es notifica a la persona interessada
que, en aplicació del que disposa l’article
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada por la Llei 4/1999, de 13
de gener, la resolució d’incoació és a la seva
disposició a les oficines de la Subdirecció
General de la Inspecció de Serveis del De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Via Augusta, 202-206, planta 5B,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina, i que se la cita perquè el
primer dimarts, ultrapassades 48 hores des-
prés de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, comparegui a les 11 hores 30 mi-
nuts, a la planta 5B de la Via Augusta, núm.
202, 80821 Barcelona, a fi de prendre-li de-
claració en relació amb l’expedient discipli-
nari que es notifica per aquest Edicte.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 10 de gener de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.003.069)


