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RESOLUCIÓ EDC/1843/2005, de 10 de
juny, per la qual es deixa inactiu un col·legi
d’educació infantil i primària de Badalona.

L’evolució de les necessitats d’escolarit-
zació du a modificar la programació de llocs
escolars adequadament, la qual cosa pot
comportar canvis en la xarxa de centres
docents.

Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) han tramitat un ex-
pedient que afecta el col·legi d’educació in-
fantil i primària Borí i Fontestà, de Badalona
(Barcelonès), que compta amb l’informe fa-
vorable de la Inspecció d’Educació.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

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

Resolc:

Deixar inactiu el col·legi d’educació infantil
i primària que s’esmenta a l’annex d’aquesta
Resolució, amb efectes acadèmics i admi-

nistratius des de la fi del curs escolar 2004-
2005.

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, 10 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Badalona.
Unitat de població: Badalona.
Codi de centre: 08001479.
Denominació: col·legi d’educació infantil i
primària Borí i Fontestà.
Adreça: av. de Marqués de Montroig, 237.
Altres disposicions: els expedients acadè-
mics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Baldomer Solà, amb número de
codi 08033857, de Badalona.
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Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al col·legi esmentat.

(05.157.168)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1097/05)

obres de supressió de barreres arquitectò-
niques i remodelació d’aules en planta ter-
cera de l’institut d’educació secundària Lluís
Vives de Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 4 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
387.863,26 euros (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

E.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

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

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació.
Entitat: Registre General del Departament

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

14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 15 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.165.140)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1281/05)

obres de pavimentació zona exterior i habi-
litació accés a l’institut d’educació secun-
dària Sales de Viladecans (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 2 mesos.

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

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

—4 Pressupost base
de licitació: 69.436,02 euros (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, complet, categoria

A.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o

festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació.
Entitat: Registre General del Departament

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

14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

—10 Despeses de l’Anunci
L’import d’aquest Anunci serà a càrrec de

l’empresa adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educació.

Barcelona, 16 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.167.041)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
0937/05).

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

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

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

c) Número d’expedient: 0937/05.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministra-

ment de 7 equips de connexió GigaxCAT per
tal de disposar de suport “Power over Et-
hernet”, per a la telefonia IP.

b) Termini d’execució: un mes des de la
signatura del contracte.

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

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
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—4 Pressupost de licitació
Import total: 34.300,00 euros, IVA inclòs.
Import unitari: 4.900,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix, d’acord amb l’ar-

ticle 35.1.c) del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

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

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

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

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

b) Hora límit: de dilluns a divendres 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

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

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

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

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

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

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 16 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.167.051)

EDICTE de 2 de juny de 2005, pel qual es
notifica la proposta de resolució formulada
en la instrucció de l’expedient disciplinari
incoat per resolució de 24 d’agost de 2004
al funcionari docent senyor Raul Rodríguez
Flores.

En la tramitació de l’expedient disciplina-
ri incoat per resolució de 24 d’agost de 2004
al funcionari docent senyor Raul Rodríguez
Flores, amb NIF núm. 25.150.374-N, i atès
que no ha estat possible practicar la notifi-
cació de la proposta de resolució formula-
da amb data 4 d’abril de 2005, tramesa a
l’adreça que consta a l’expedient, al carrer
Bisbe Ruano núm. 1, Lleida 25006, es no-
tifica a la persona interessada que, en apli-
cació del que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la
proposta de resolució és a la seva disposi-
ció a les oficines de la Inspecció de Serveis
del Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya, Via Augusta, 202-226,
planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a
divendres en horari d’oficina.

Així mateix es notifica que disposa d’un
termini de 5 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, per poder al·legar davant la ins-
trucció tot el que consideri convenient en la
seva defensa.

Barcelona, 2 de juny de 2005

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(05.154.021)

RESOLUCIÓ EDC/1913/2005, de 16 de
juny, per la qual es modifiquen els concerts
educatius de centres docents privats d’edu-
cació especial.

Per la Resolució EDC/1964/2004, de 12
de juliol, es va aprovar la modificació dels
concerts educatius de centres docents pri-
vats d’educació especial (DOGC núm. 4177,
de 19.7.2004).

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix que du-
rant el mes de gener s’han de presentar les
sol·licituds de modificació i renovació dels
concerts educatius.

Per tal de tramitar les sol·licituds de mo-
dificació presentades pels titulars de diver-
sos centres docents per al curs 2005-2006
per variació del nombre d’unitats concerta-
des i de personal, s’han instruït els expedi-
ents corresponents.

Analitzades les sol·licituds presentades,
les dades de què disposa el Departament
d’Educació i segons el que estableix la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, i el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, de concerts educatius, cal
resoldre les modificacions dels concerts
educatius sol·licitades.

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació dels concerts
educatius dels centres docents privats
d’educació especial, que s’especifiquen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, per al nivell
d’ensenyament bàsic d’educació especial,
per variació del nombre d’unitats concerta-
des i de personal, amb les condicions que
per a cadascun s’hi especifiquen.

—2 Aprovar la modificació dels concerts
educatius dels centres docents privats
d’educació especial, que s’especifiquen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució, per als pro-
grames d’educació especial previstos a l’Or-
dre ENS/304/2002, d’1 d’agost, per varia-
ció del nombre d’unitats concertades i de
personal, amb les condicions que per a
cadascun s’hi especifiquen.

—3 El director dels serveis territorials del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—4 La modificació d’aquests concerts tin-
drà efectes a partir de l’inici del curs esco-
lar 2005-2006.

—5 La concessió d’aquestes modificaci-
ons dels concerts educatius dels centres
docents privats es farà amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària EN04 D/480130700/
4222.

—6 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 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,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
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Barcelona, 16 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

priv: unitats concertades ordinàries.
pat: unitats de patronat.
GS: grau superior.
GM: grau mitjà.
TM: tutor d’aula.
TS: tècnic superior.
LOG: logopeda.
FIS: fisioterapeuta.
ED: educador.
FPT: mestre de taller.
PC: personal complementari.
CR: concert resultant.
USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) El nombre d’alumnes no justifica la

concertació de les unitats i/o del personal
sol·licitat.

(2) Les unitats per a les quals se sol·licita
concert no estan autoritzades i, segons el
que disposen els article 3.1 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i 5 del Reial decret
2377/1985, pel qual s’aprova el reglament
de normes bàsiques sobre concerts educa-
tius, és requisit que els centres concertats
estiguin autoritzats en els nivells educatius
objecte de concert.

(3) L’autorització del centre per impartir
programes d’educació especial no permet,
d’acord amb l’Ordre ENS/304/2002, d’1
d’agost, la concertació del personal sol·li-
citat.

(4) L’autorització del centre no permet la
concertació del personal sol·licitat.

SERVEIS TERRITORIALS:
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Auria.
Codi: 08019472.
CR: 8 priv. 11 TM. 1 GS. 2 FIS. 1 LOG. 0,5
TS. 6 ED.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Iris.
Codi: 08037000.
CR: 8 priv. 11 TM. 1 GS. 1 FIS. 2 LOG. 4
ED.
USD: 1 priv. 2 TM. 1 FIS.
CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Aspasim.
Codi: 08011451.
CR: 6 priv. 8 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 5 ED.
USD: 2 TM.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Auxilia.
Codi: 08014051.
CR: 7 priv. 7 TM. 2 FIS. 1 LOG. 4 ED.
USD: 1 GM.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Fàsia-Eixample.
Codi: 08035064.
CR: 5 priv. 8 TM. 1 GS. 2 LOG. 1 GM. 1 TS.
5 ED.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08014012.
CR: 8 priv. 14 TM. 1 GS. 1 FIS. 2 LOG. 6
ED.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Nadís.
Codi: 08044739.
CR: 4 priv. 5 TM. 2 FIS. 3 ED.
USD: 0,5 LOG. 1 ED.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Vida Montserrat.
Codi: 08059226.
CR: 5 priv. 7 TM. 1 GS. 2 GM. 3 ED.
USD: 2 TM. 1 ED.
CD: (4).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Calldetenes (Osona).
Denominació: L’Estel.
Codi: 08015201.
CR: 10 priv. 16 TM. 2 GS. 3 FIS. 2 LOG. 7
ED.
USD: 1 priv. 1 TM.
CD: (1) i (2).

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Montserrat Montero.
Codi: 08017888.
CR: 20 priv. 28 TM. 2 GS. 3 FIS. 3 LOG. 13
ED.
USD: 4 priv. 2 TM.
CD: (1) i (2).

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: L’Arboç.
Codi: 08034308.
CR: 8 priv. 11 TM. 1 GS. 4 FIS. 2 LOG. 7
ED.
USD: 1 priv.
CD: (1).

Munic ip i :  V i la f ranca del  Penedès (Al t
Penedès).
Denominació: Delta-Espiga.
Codi: 08053625.
CR: 7 priv. 9 TM. 1 GS. 2 FIS. 1 LOG. 4 ED.
USD: 0,5 LOG.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Juan XXIII.
Codi: 17004441.
CR: 6 priv. 7 TM. 1 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 FIS. 1 LOG.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Aremi.
Codi: 25005341.
CR: 5 priv. 7 TM. 2 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 priv.
CD: (1) i (2).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Centro de Estimulación Pre-
coz Plançó.
Codi: 25005417.
CR: 2 priv. 4 TM. 1 FIS. 2 ED.
USD: 1 priv. 1 TM.
CD: (1).

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: Santa Maria de l’Alba.
Codi: 25004516.
CR: 4 priv. 5 TM. 1 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 priv. 1 TM. 0,5 GS. 1 ED.
CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Codi: 43005741.
CR: 5 priv. 7 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 1 GM.
3 ED.
USD: 1 priv.
CD: (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Estela.
Codi: 43003631.
CR: 7 priv. 7 TM. 1 LOG. 2 GM. 4 ED.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Muntanyeta.
Codi: 43005731.
CR: 5 priv. 7 TM. 0,5 GS. 4 FIS. 2 LOG. 6
ED.
USD: 1 priv. 1 TM.
CD: (1) i (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Solc.
Codi: 43006162.
CR: 9 priv. 14 TM. 2 FIS. 2 LOG. 7 ED.
USD: 1 ED.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE

Municipi: Amposta (Montsià).
Denominació: L’Àngel.
Codi: 43006599.
CR: 4 priv. 4 TM. 0,7 FIS. 0,7 LOG. 2 ED.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Bellaire.
Codi: 08036317.
CR: 5 priv. 5 TM. 3 GS. 1 LOG. 3 ED.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Crespinell.
Codi: 08037097.
CR: 7 priv. 11 TM. 1 GS. 2 FIS. 1 LOG. 6
ED.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: L’Heura.
Codi: 08034801.
CR: 11 priv. 15 TM. 1 GS. 2 FIS. 2 LOG. 6
ED.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS:
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Auria.
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Codi: 08019472.
CR: 2 priv. 2 TM. 1 ED.
USD: 1 TM.
CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Xalest.
Codi: 08046396.
CR: 4 priv. 4 TM. 1 ED. 1 FPT.
USD: 1 TM. 1 FPT.
CD: (3).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: L’Heura.
Codi: 08034801.
CR: 4 priv. 4 TM. 2 ED. 2 FPT.
USD: 1 TM. 1 ED. 2 PC.
CD: (3).

(05.166.077)

RESOLUCIÓ EDC/1914/2005, de 6 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Claret, 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 Claret, de Barcelona, en
petició d’ampliació d’unitats del nivell d’edu-
cació primària i reducció d’unitats dels en-
senyaments 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 escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Claret, de Barcelona, per ampliació d’uni-
tats del nivell d’educació primària, i reduc-
ció d’unitats dels ensenyaments de batxi-
llerat, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant 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, 6 de juny de 2005

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: 08010501.
Denominació: Claret.
Adreça: av. San Antoni M. Claret, 49 (xam-
frà c. Sicilia, 323-333).
Altres adreces: av. Sant Antoni M. Claret,
45 (xamfrà c. Nàpols, 346-350).
Titular: Claretians.
NIF: Q0800077J.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats amb
capacitat per a 150 llocs escolares, del ni-
vell d’educació primària, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2005-2006.

S’autoritza la reducció de 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars dels ense-
nyaments de batxillerat, amb efectes a par-
tir de la fi del curs 2004-2005.
Composició del centre

Autorització d’obertura a l’inici del curs
2005-2006:

Educació infantil: 12 unitats amb capaci-
tat per a 300 llocs escolars (situades a l’av.
Sant Antoni M. Claret, 45, xamfrà c. Nàpols,
346-350).

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars (situades a l’av.
Sant Antoni M. Claret, 45, xamfrà c. Nàpols,
346-350, i av. Sant Antoni M. Claret, 49,
xamfrà c. Sicilia 323-333).

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 360 llocs escolars
(situades a l’av. Sant Antoni M. Claret, 49,
xamfrà c. Sicília, 323-333).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 70 llocs escolars (situades a l’av. Sant
Antoni M. Claret, 49, xamfrà c. Sicília, 323-
333).

Amb caràcter transitori i fins la seva ex-
tinció: 4 unitats amb capacitat per a 140
llocs escolars de les modalitats d’humani-
tats i ciències socials, ciències de la natu-
ralesa i la salut i tecnologia.

(05.150.061)

RESOLUCIÓ EDC/1915/2005, de 9 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat El Cim, de Terrassa.

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

Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat El Cim, de Terrassa, en
petició de modificació de l’autorització
d’obertura per ampliació de locals i d’ense-
nyaments, 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-
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 El
Cim, de Terrassa, per ampliació de locals i
d’ensenyaments, 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’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, 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.

Sabadell, 9 de juny de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Codi: 08029660.
Denominació: El Cim.
Adreça: c. Frederic Soler, 22.
Titular: Escola el Cim, SCCL.
NIF: F08477317.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació de locals al c.
Martín Díez, 111-113, de Terrassa, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-2005.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació d’ensenya-
ments d’educació preescolar, 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



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

Full de disposicions i actes administratius

646

el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 40 llocs escolars (ubicades al
c. Martín Díez, 111-113).

Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars (ubicades al c. Fre-
deric Soler, 22).

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars (ubicades al
carrer Frederic Soler, 22).

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 (ubica-
des al c. Frederic Soler, 22).

(05.152.127)

RESOLUCIÓ EDC/1916/2005, de 9 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre privat d’edu-
cació preescolar Can Petits, dels Pallaresos.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular del
centre privat d’educació preescolar Can
Petits, dels Pallaresos, en petició d’autorit-
zació de modificació de l’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació; el Reial
decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual s’es-
tableixen els aspectes educatius bàsics de
l’educació preescolar; el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre privat d’educació
preescolar Can Petits, dels Pallaresos, per am-
pliació de dues unitats, en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el termi-
ni 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.

Tarragona, 9 de juny de 2005

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

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: els Pallaresos.
Localitat: els Pallaresos.
Codi: 43009564.
Denominació: Can Petits.
Adreça: c. Tarragona, 6.
Titular: Can Petits, SCP.
NIF: G43531466.

S’autoritza l’ampliació de dues unitats
d’educació preescolar, amb capacitat per a
26 llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 4 unitats, amb ca-
pacitat per a 59 llocs escolars.

(05.152.122)

RESOLUCIÓ EDC/1917/2005, de 9 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre privat d’ edu-
cació preescolar El Niuet, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la representant
de la titularitat del centre privat d’educació
preescolar El Niuet, en petició de canvi de
titularitat, 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 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, per canvi de titularitat, del
centre privat d’ educació preescolar El Ni-
uet, de Tarragona, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Tarragona, 9 de juny de 2005

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

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43008997.
Denominació: El Niuet.
Adreça: c. Muntanya de Sant Pere, 15 (Ur-
banització Pedrol)
Titular: El Niuet, CB.
NIF: E43462712.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser El Niuet, SCCL, NIF F43687128.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

(05.152.124)





Un país

compromès

amb l’Educació

de Qualitat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Els Premis Catalunya d’Educació són l’expressió
del reconeixement social dels mestres i
professors, dels centres educatius, i de les
institucions que s’han significat pel servei a
l’educació i a la societat catalana.

Associacions i

institucions educatives,

podeu presentar les

vostres propostes fins

al 30 de juny.

Hauríem d’aprofitar

aquesta oportunitat per

ressaltar el compromís

de la societat vers

l’ educació.

El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim
mes d’octubre al Palau de la Música Catalana.
Consulteu les bases a:
www.gencat.net/educacio/premiscat
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