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RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 1999, per la
qual es fixa per al curs escolar 1999-2000
el preu de l’ajut individual de menjador es-
colar per als alumnes escolaritzats fora del
seu municipi de residència en centres do-
cents privats concertats, d’acord amb la pla-
nificació feta al mapa escolar.

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

La disposició addicional 3 de l’esmentat
Decret estableix que l’alumnat que estigui
obligat a desplaçar-se fora del seu municipi
de residència per inexistència en aquest
d’oferta pública del nivell educatiu correspo-
nent i estigui cursant l’ensenyament obliga-
tori en un centre privat concertat, prèviament
determinat pel Departament d’Ensenyament
(d’acord amb la planificació feta al mapa
escolar), rebrà els ajuts individuals de men-
jador que aquest estableixi, per fer front a
les despeses derivades de la utilització del
servei escolar de menjador.

Per tot això, a proposta del director ge-
neral de Promoció Educativa,

Resolc:

Fixar per al curs escolar 1999-2000 el
preu de l’ajut individual de menjador esco-
lar per als alumnes que per manca d’oferta
educativa s’escolaritzen fora del seu muni-
cipi de residència en centres docents pri-
vats concertats, d’acord amb la planificació
feta al mapa escolar, en la quantitat de 400
ptes./dia.

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, d’acord amb el que
preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
dicti l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 9 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.180.147)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 1999, per la
qual s’aprova la modificació del concert
educatiu per disminució del nombre d’uni-
tats concertades del centre docent privat
Pureza de María, de Sant Cugat del Vallès.

Per Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998), es va
aprovar la renovació per quatre anys del
concert educatiu del centre docent privat
Puresa de María, de Sant Cugat del Vallès,
d’educació primària, per a 14 unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret, mo-
dificat pel Decret 155/1997, de 25 de juny,
estableix la possibilitat de reduir d’ofici, amb
audiència prèvia de l’interessat, les unitats
o grups concertats.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per Re-
solució del director general de Centres Do-
cents d’11 de maig de 1999, en aplicació
de la normativa citada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades
al centre que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, motivat pel no funcionament per
al proper curs segons es desprèn de les
dades de preinscripció.

Havent-se tramitat l’expedient de forma
reglamentària, d’acord amb el que dispo-
sen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell d’educació primària, mo-
tivada pel no funcionament al centre docent
privat que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, d’acord amb les condicions que
s’hi especifiquen.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000
i s’inscriu al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Codi: 08026038.
Denominació: Pureza de María.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu: educació primària.
Concert resultant: 13 unitats.

(99.180.144)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 1999, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 465/99, in-
terposat per la Confederació General del
Treball de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 465/99, interposat per la Confe-
deració General del Treball de Catalunya.

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin comparèixer
davant la Sala esmentada, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu núm. 465/99, interposat
contra l’Ordre de 22 de març de 1999, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a l’es-
colarització d’infants a les llars d’infants i als
centres d’educació infantil de primer cicle
de Catalunya de titularitat privada sense fi-
nalitat de lucre.

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

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.194.013)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Francesc Pejoan, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat Francesc Pejoan,
de Barcelona, en petició d’autorització
d’obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau superior, i de supres-
sió del nivell de formació professional de
segon grau, 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; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen
determinats aspectes de l’ordenació de la
formació professional a l’àmbit del sistema
educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior del
centre docent privat Francesc Pejoan, de Bar-
celona, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar la supressió del nivell de for-
mació professional de segon grau del cen-
tre docent privat Francesc Pejoan, de Bar-
celona, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar un recurs d’alça-
da davant la Direcció General de Centres
Docents o davant el conseller d’Ensenya-
ment, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 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.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08038119.
Denominació: Francesc Pejoan.
Adreça: c. Rosselló, 303.
Titular: Pejoan Muns, Francesc.
NIF: 36228943X.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.

Autorització de supressió del nivell de for-
mació professional de  segon grau, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova or-
denació del sistema educatiu a Catalunya.
Composició del centre a l’inici del curs
1999-2000.
Autorització d’obertura

Formació professional de grau superior
Família sanitat:
Cicle formatiu d’higiene bucodental amb

3 grups amb una capacitat per a 90 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Cicle formatiu de pròtesi dental amb 2
grups amb una capacitat per a 60 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Formació professional
Segon grau homologat amb capacitat per

a 240 llocs escolars; aquest nivell quedarà
cessat a la fi del curs 1999-2000.

Ensenyaments de formació professional
Segon grau: branca sanitària, especiali-

tats higiene dental i pròtesi dental de labo-
ratori.

(99.194.005)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Centre d’Estudis Vidal i Barraquer, de Sa-
badell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Centre d’Estudis Vidal
i Barraquer, de Sabadell, en petició d’auto-
rització d’ampliació d’unitats, reducció
d’unitats, ampliació de la modalitat d’arts i
d’obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau superior, 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; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8



Full de disposicions i actes administratius

1626

de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la reducció d’unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria
del centre docent privat Centre d’Estudis
Vidal i Barraquer, de Sabadell, en el termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Autoritzar l’ampliació d’unitats i de la
modalitat d’arts dels ensenyaments de bat-
xillerat del centre docent privat Centre d’Es-
tudis Vidal i Barraquer, de Sabadell, en el
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—3 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior del centre docent privat Centre
d’Estudis Vidal i Barraquer, de Sabadell, en
el termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—4 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modifi-
cació del calendari d’aplicació i de l’adequa-
ció dels concerts educatius vigents a la nova
ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

—5 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 un recurs d’al-
çada, davant de la Direcció General de
Centres Docents o davant el conseller d’En-
senyament, en el termini d’un mes comptat
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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999.

Barcelona, 4 de juny de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08037279.
Denominació: Centre d’Estudis Vidal i Bar-
raquer.
Adreça: c. Antoni Llonch, 79.
Titular: S. C. Ctre. d’Estudis Vidal i Barraquer.
NIF: G08647265.

Autorització de reducció de 4 unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria
amb capacitat per a 120 llocs escolars,
d’acord amb el següent calendari:

A l’inici del curs 1999-2000: 1 unitat.
A l’inici del curs 2000-2001: 1 unitat.
A l’inici del curs 2001-2002: 1 unitat.
A l’inici del curs 2002-2003: 1 unitat.
Autorització d’ampliació de la modalitat

d’arts dels ensenyaments de batxillerat, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2000-2001. Els ensenyaments que
s’autoritzen son:

Formació professional de grau superior:
Família informàtica, cicle formatiu admi-

nistració de sistemes informàtics, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs 1999-
2000
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 5 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 150 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars. En fun-
cionament tots els cursos.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu ges-

tió administrativa amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 210 llocs escolars, 8 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 280 llocs escolars, 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats de la
modalitat d’arts amb capacitat per a 70 llocs
escolars.

Formació professional:
Secció de primer i segon grau amb capa-

citat per a 230 llocs escolars (aquest nivell
quedarà cessat a la fi del curs 1999-2000).

Ensenyaments de formació professional:
Segon grau
Branca administrativa i comercial, especi-

alitat administració i informàtica de gestió.

(99.200.014)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 1999, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
i es declara extingit el concert educatiu del
centre docent privat Santa Juliana y Sem-
proniana, de Sant Adrià de Besòs.

Per tal resoldre la sol·licitud de cessament
d’activitats presentada pel centre docent pri-
vat Santa Juliana y Semproniana, de Sant
Adrià de Besòs.

Un cop estudiades les circumstàncies que
concorren en aquest centre, ateses les
dades de la zona escolar a què pertany i la
disminució irreversible de llocs escolars com
a conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb el
que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del dret a l’educació; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents

privats; el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius i la resta de
normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Santa Juliana y Sem-
proniana, de Sant Adrià de Besòs, en el ni-
vell educatiu que es determina a l’annex
d’aquesta Resolució, i per tant revocar l’au-
torització de funcionament del nivell corres-
ponent.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’article anterior, es declara extingit el con-
cert educatiu subscrit amb el titular del
centre docent privat Santa Juliana y Sem-
proniana, de Sant Adrià de Besòs.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000.

—4 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

—5 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
contencioso-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, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 20 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08025204
Denominació: Santa Juliana y Semproniana.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Nivells educatius que cessen: educació pri-
mària.

(99.202.079)
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RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 1999, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de diversos centres do-
cents privats.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a les corresponents delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament
pels titulars de diversos centres docents
privats, en petició d’autorització de reduc-
ció d’unitats, transformació de cicles forma-
tius dels ensenyaments de formació profes-
sional, d’obertura dels ensenyaments de
batxillerat i de l’etapa d’educació secundà-
ria obligatòria, i de supressió del nivell de
batxillerat unificat polivalent, es van instruir
els expedients corresponents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; 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 desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la reducció d’unitats del ni-
vell d’educació primària i de l’etapa d’edu-
cació infantil dels centres docents privats
que consten a l’annex d’aquesta Resolució,
en els termes que per a cadascun s’hi es-
pecifica.

—2 Autoritzar la transformació de cicles
formatius de grau mitjà dels ensenyaments
de formació professional dels centres do-
cents privats que consten a l’annex d’aques-
ta Resolució, en els termes que per a ca-
dascun s’hi especifica.

—3 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat i de l’etapa d’educació
secundària obligatòria dels centres docents
privats que consten a l’annex d’aquesta
Resolució, en els termes que per a cadas-
cun s’hi especifica.

—4 Autoritzar la supressió del nivell de
batxillerat unificat polivalent dels centres do-
cents privats que consten a l’annex d’aques-
ta Resolució, en els termes que per a ca-
dascun s’hi especifica.

—5 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquests centres és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modifi-
cació del calendari d’aplicació i de l’adequa-
ció dels concerts educatius vigents a la nova
ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

—6 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-

ressades poden interposar un recurs d’al-
çada davant d’aquesta Direcció General de
Centres Docents, o davant el conseller d’En-
senyament, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Montcada i Reixac.
Localitat: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021740.
Denominació: La Salle Montcada.
Adreça: pg. de la Salle, 1.
Titular: Escoles Cristianes, Gns. de les.
NIF: Q0800055F.

Autorització de reducció d’1 unitat de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil amb ca-
pacitat per a 25 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-99.

Autorització de reducció de 10 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 250 llocs escolars, d’acord amb el següent
calendari:

A la fi del curs 1998-1999: 7 unitats.
A la fi del curs 1999-2000: 1 unitat.
A la fi del curs 2000-2001: 1 unitat.
A la fi del curs 2001-2002: 1 unitat.
Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-

cació secundària obligatòria amb 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, a partir
de l’inici del curs 1998-99.

Autorització d’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars i 4 unitats de la
modalitat de ciències de la natura i de la salut
amb capacitat per a 140 llocs escolars, a
partir de l’inici del curs 1997-98.

Autorització de supressió dels ensenya-
ments de batxillerat unificat polivalent a
partir de la fi del curs 1996-97.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària:  6 unitats amb capa-
citat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars. En fun-
cionament tots els cursos.

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 de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars. En fun-
cionament tots els cursos.

Comarca del Tarragonès
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Bonavista.
Núm. de codi: 43003151.
Denominació: Joan XXIII.
Adreça: c. Catorze, s/n.
Titular: Arquebisbat de Tarragona.
NIF: Q4300001G.

S’autoritza la transformació del cicle for-
matiu de grau mitjà dels ensenyaments de
formació professional següent:

Família electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques amb 2 grups amb una capacitat per a
60 llocs escolars en cicle formatiu instal·-
lació i manteniment electromecànic de
maquinaria i conducció de línies, de la famí-
lia manteniment i serveis a la producció, amb
2 grups amb una capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars (c.
Vuit, 19).

Educació primària: 12 unitats amb capaci-
tat per a 300 llocs escolars (c. Catorze, s/n).

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. En fun-
cionament d’acord amb el calendari (c.
Catorze, s/n).

Formació professional de grau mitjà
Família comerç i màrqueting: cicle forma-

tiu comerç amb 1 grup amb una capacitat
per a 30 llocs escolars. En cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars (c. Cator-
ze, s/n).

Família electricitat i electrònica: cicle for-
matiu instal·lacions i manteniment electro-
mecànic i conducció de línies amb 2 grups
amb una capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars (c. Catorze, s/n).

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

ministració i finances amb 2 grups amb una
capacitat per a 60 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars (c. Catorze, s/n).

Família comerç i màrqueting: cicle forma-
tiu gestió comercial i màrqueting amb 1 grup
amb una capacitat per a 30 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars (c. Catorze, s/n).

Família electricitat i electrònica: cicle for-
matiu instal·lacions electrotècniques amb 2
grups amb una capacitat per a 60 llocs
escolars. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars (c. Catorze, s/n).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de 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 (c. Catorze, s/n).

Formació professional: primer i segon grau
amb classificació acadèmica com a homolo-
gat, amb una capacitat per a 500 llocs esco-
lars. Aquest nivell quedarà extingit a la fi del
curs 1998-99 (c. Catorze, s/n)).
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Ensenyaments de formació professional
Primer grau: branca administrativa i comer-

cial, professions administrativa, secretariat i
comercial; branca delineació, professió deli-
neant; branca electricitat i electrònica, pro-
fessions electricitat i electrònica; branca
metall, professions mecànica i construccions
metàl·liques; branca moda i confecció, pro-
fessió moda i confecció; branca química,
professions operador de laboratori i opera-
dor de planta.

Segon grau: branca administrativa i co-
mercial, especialitat administrativa; branca
electricitat i electrònica, especialitats instal·-
lacions elèctriques i electrònica industrial;
branca metall, especialitat màquines-eines.

 (99.194.011)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 1999, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Centro de Estudios
Yale, de Barcelona, i es declara extingit el
concert educatiu que tenia subscrit.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat Centro de Estudios Yale, de
Barcelona, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Un cop estudiades les circumstàncies que
concorren en aquest centre, ateses les
dades de la zona escolar a què pertany i la
disminució irreversible de llocs escolars com
a conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb
el que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autoritzacions dels centres docents
privats, el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable,

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Centro de Estudios
Yale, de Barcelona, en el nivell educatiu que
es determina a l’annex d’aquesta Resolu-
ció; per tant, es revoca l’autorització de
funcionament del nivell corresponent.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’apartat anterior, es declara extingit el con-
cert educatiu subscrit amb el titular del cen-
tre detallat a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

—4 Aquesta resolució s’inscriu 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 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 29 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08036861.
Denominació: Centro de Estudios Yale.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu que cessa: formació profes-
sional.

S’autoritza el cessament d’activitats amb
efectes de l’inici de curs 1999-2000.

(99.202.081)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 1999, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
i es declara extingit el concert educatiu del
centre docent privat Institut Social de la
Joventut, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat Institut Social de la Joventut,
de Barcelona, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Estudiades les circumstàncies que con-
corren en aquest centre, ateses les dades
de la zona escolar a què pertany i la dismi-
nució irreversible de llocs escolars com a
conseqüència de la situació demogràfica;
una vegada garantida l’escolarització dels
alumnes i escoltades les entitats socials re-
presentatives dins el sector; d’acord amb el
que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del dret a l’educació, el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, el Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i la resta de nor-
mativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Institut Social de la Jo-
ventut, de Barcelona, per al nivell educatiu
que es determina a l’annex d’aquesta Re-
solució, i, per tant, revocar l’autorització de
funcionament del nivell corresponent.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’apartat anterior, es declara extingit el con-
cert educatiu subscrit amb el titular de l’es-
mentat centre.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2000-2001
i s’inscriu al Registre de centres docents.

—4 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

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 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, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 29 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08031915.
Denominació: Institut Social de la Joventut.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu en què cessa l’activitat: for-
mació professional.

(99.202.083)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 1999, de
modificació de la Resolució de 26 maig de
1999, per la qual es nomenen els tribunals
que han de jutjar el procediment selectiu per
a la provisió de places de funcionaris do-
cents i per a l’adquisició de noves especi-
alitats.

Per una Resolució de 26 de maig de 1999
(DOGC núm. 2901, de 2.6.1999) es nome-
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nen els tribunals que han de jutjar el proce-
diment selectiu per a la provisió de places
de funcionaris docents i per a l’adquisició
de noves especialitats, d’acord amb el que
estableix la base 5.3 de la Resolució de 18
de març de 1999 (DOGC núm. 2853, de
23.3.1999), de convocatòria de proves per
a la provisió de places de funcionaris do-
cents i per a l’adquisició de noves especia-
litats.

Així mateix, la base 5.6 de la Resolució
de 18 de març de 1999 estableix que, si
escau, es nomenaran nous membres de
tribunals que han de substituir aquells mem-
bres que hagin perdut aquesta condició per
alguna de les causes que preveu l’esmen-
tada base o per causa de força major.

Atès que alguns tribunals no s’han pogut
constituir amb els membres titulars i su-
plents nomenats per la Resolució de 26 de
maig de 1999, a conseqüència de les al·-
legacions i la documentació justificativa
presentada pels vocals,

Resolc:

—1 Modificar els annexos de la Resolució
de 26 de maig de 1999 en el sentit de no-
menar nous membres de tribunals els fun-
cionaris del cos de mestres o del cos de
professors d’ensenyament secundari que es
detallen a continuació, tot especificant el
número de tribunal, l’especialitat i el cos on
han estat designats:

Cos de mestres

Especialitat: educació infantil.
Tribunal titular núm. 1.
Vocal 4: Carme Bonet López.

Especialitat: educació infantil.
Tribunal titular núm. 2.
Vocal 3: Anna Antona Onrubia.
Vocal 4: Andrea Piqué Bargallo.

Especialitat: educació infantil.
Tribunal titular núm. 4.
Vocal 4: Anna Blasco Olivares.

Especialitat: educació infantil.
Tribunal titular núm. 7.
Vocal 1: Mercè Altimira Salvador.
Vocal 4: Mercè Julià Espinós.

Especialitat: educació infantil.
Tribunal titular núm. 15.
Vocal 2: Joana Chaparro López.

Especialitat: educació especial.
Tribunal titular núm. 8.
Vocal 1: Marisa Alonso Gasa.

Especialitat: educació física.
Tribunal titular núm. 4.
Vocal 3: M. Montserrat Ruiz Martín.

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Especialitat: francès.
Tribunal titular núm. 1 i 2.
Vocal 1: Rafael Cabré Rodon.

Especialitat: psicologia i pedagogia.
Tribunal titular núm. 4.
Vocal 2: Josefina Granero Traver.

—2 Com a membres del tribunal que han
estat designats tindran dret a percebre les
pertinents dietes i despeses de desplaça-
ments d’acord amb el que preveu la base
5.11 de la Resolució de 18 de març de 1999,
de convocatòria de proves per a la provisió
de places docents i per a l’adquisició de
noves especialitats.

—3 El termini per plantejar la recusació o
manifestar l’abstenció serà de deu dies na-
turals a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Resolució al DOGC.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia 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 un recurs de reposició, previ al 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 DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin oportú per a la de-
fensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

(99.194.003)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 1999, de re-
vocació de l’autorització al centre Isabelle
Barbier, de Tarragona, com a centre no
oficial autoritzat d’ensenyaments de dansa.

Per l’Ordre de 30 de maig de 1987, es va
classificar l’escola d’art coreogràfic Isabelle
Barbier, de Tarragona, com a centre no ofi-
cial autoritzat d’ensenyaments de dansa.

Per Resolució de 29 de desembre de
1998, es va iniciar d’ofici l’expedient de
revocació d’autorització al centre Isabelle
Barbier, situat a l’avinguda de Lluís Com-
panys, 12, B, de Tarragona, amb el número
de codi 43006711, com a centre no oficial
autoritzat d’ensenyaments de dansa.

L’Edicte de 9 de març de 1999 va notifi-
car la Resolució de 29 de desembre de
1998, per la qual s’iniciava d’ofici l’expedi-
ent de revocació de l’autorització (DOGC
núm. 2851, de 19.3.1999).

Atès que s’han complert els terminis que,
per a l’audiència a l’interessat, marca la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que

s’hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

Atès que l’expedient s’ha tramitat de for-
ma reglamentària, i un cop comprovat que
aquest centre no exerceix en l’actualitat les
seves tasques educatives, d’acord amb el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

Revocar l’autorització al centre Isabelle
Barbier, situat a l’avinguda de Lluís Com-
panys, 12, B, de Tarragona, que té el nú-
mero de codi 43006711, com a centre no
oficial autoritzat d’ensenyaments de dansa.

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.

Barcelona, 3 de juny de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.180.145)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1999, per la
qual es crea una secció d’educació secun-
dària a Sant Llorenç de Morunys.

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

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com preveu la planificació escolar, s’ha
considerat convenient crear una secció
d’educació secundària a Sant Llorenç de
Morunys, el funcionament de la qual s’ade-
quarà al que estableixen el Decret 199/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació secundària i for-
mació professional de grau superior, i la res-
ta de normativa legal reglamentària.

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

—1 Crear una secció d’educació secun-
dària a Sant Llorenç de Morunys, amb nú-
mero de codi 25008248, ubicada al c. de la
Creueta, s/n, de Sant Llorenç de Morunys,
comarca del Solsonès, adscrita a l’institut
d’educació secundària Francesc Ribalta,
amb número de codi 25005454, de Solsona,
del qual és part integrant.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica: de Sant Llorenç de Morunys.

—2 La secció esmentada comença les
seves activitats acadèmiques i administra-
tives a partir de l’inici del curs escolar 1998-
99, i impartirà els ensenyaments de primer
cicle de l’educació secundària obligatòria.

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

Barcelona, 2 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.169.052)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 1999, per la
qual es disposa el començament de les
activitats d’un col·legi d’educació infantil i
primària a Martorell.

Mitjançant el Decret 153/1999, d’1 de
juny (DOGC núm. 2906, de 9.6.1999), es
creà un col·legi d’educació infantil i primà-
ria a Martorell.

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 al col·legi d’educació in-
fantil i primària de Martorell que es detalla a
l’annex d’aquesta disposició, creat pel De-
cret 153/1999, d’1 de juny, l’inici de la seva
activitat docent a partir del curs escolar
1999-2000, amb el nombre d’unitats i la
denominació específica que es disposa.

—2 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 col·legi d’educació in-
fantil i primària.

Barcelona, 9 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia.

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Martorell.

Unitat de població: Martorell.
Codi de centre: 08053601.
Adreça: c. Pep Ventura, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari;
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Martorell.

(99.180.138)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 1999, per
la qual s’aprova la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Pureza de
María, de Sant Cugat del Vallès.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998), es va
aprovar la renovació per quatre anys del
concert educatiu del centre docent privat
Puresa de María, de Sant Cugat del Vallès,
d’educació primària, per a 14 unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret modi-
ficat pel Decret 155/1997, de 25 de juny,
estableix la possibilitat de reduir d’ofici, amb
audiència prèvia de l’interessat, les unitats
o grups concertats.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per Re-
solució del director general de Centres Do-
cents d’11 de maig de 1999, en aplicació
de la normativa citada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades
al centre que es detalla l’annex d’aquesta
Resolució, motivat pel no funcionament per
al proper curs segons es desprèn de les
dades de preinscripció;

Havent-se tramitat l’expedient de forma
reglamentària, d’acord amb el que dispo-
sen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell d’educació primària, mo-
tivada pel no funcionament al centre docent
privat que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, d’acord amb les condicions que
s’hi especifiquen.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000
i s’inscriu al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 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.

Barcelona, 13 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08026038.
Denominació: Pureza de María.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu: educació primària.
Concert resultant: 13 unitats.

(99.180.141)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 1999, per
la qual s’aprova la modificació del concert
educatiu del centre docent privat San Juan
Bosco, de Barcelona.

Per la Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998) es va
aprovar la renovació per quatre anys del
concert educatiu del centre docent privat
San Juan Bosco, de Barcelona, d’educació
primària, per a 24 unitats.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret modi-
ficat pel Decret 55/1997, de 25 de juny,
estableix la possibilitat de reduir d’ofici, amb
audiència prèvia de l’interessat, les unitats
o grups concertats.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per Re-
solució del director general de Centres Do-
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cents de 28 d’abril de 1999, en aplicació
de la normativa citada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades
al centre que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, motivat pel no funcionament per
al proper curs segons es desprèn de les
dades de preinscripció;

Havent-se tramitat l’expedient de forma
reglamentària, d’acord amb el que dispo-
sen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu, per disminució d’unitats concer-
tades en el nivell d’educació primària moti-
vada pel no funcionament, al centre docent
privat que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, d’acord amb les condicions que
s’hi especifiquen.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000
i s’inscriu al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 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.

Barcelona, 13 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08011394.
Denominació: San Juan Bosco.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Nivell educatiu: educació primària.
Concert resultant: 23 unitats.

(99.180.143)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 1999, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Morillas, de Sa-
badell, i es declara extingit el concert edu-
catiu que tenia subscrit.

Per tal de resoldre la sol·licitud de cessa-
ment d’activitats presentada pel centre
docent privat Morillas, de Sabadell, es va
instruir l’expedient corresponent.

Un cop estudiades les circumstàncies que
concorren en aquest centre, ateses les
dades de la zona escolar a què pertanyen
i la disminució irreversible de llocs escolars
com a conseqüència de la situació demo-
gràfica; una vegada garantida l’escolaritza-
ció dels alumnes i escoltades les entitats
socials representatives dins el sector;
d’acord amb el que preveuen la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autoritzacions dels
centres docents privats; el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats, en
els nivells educatius que es determina, del
centre docent privat que figura a l’annex
d’aquesta Resolució; per tant, es revoquen
les autoritzacions de funcionament dels ni-
vells corresponents.

—2 De conformitat amb el que disposa
l’article anterior, es declara extingit el con-
cert educatiu subscrit amb el titular del
centre detallat a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-2000
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

—4 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament tramitarà
la liquidació del concert educatiu d’acord
amb el que preveu el Decret 56/1993, de
23 de febrer.

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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Comarca: Vallès Occidental.
Codi: 08024649.
Denominació: Morillas.
Municipi: Sabadell.
Nivells educatius que cessen: EINF i EPRI.

(99.194.033)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 1999, per
la qual es determina el preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador per
al curs escolar 1999-2000.

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

L’article 14 de l’esmentat Decret estableix
que el Departament d’Ensenyament de-
terminarà el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador.

Excepcionalment, la delegació territorial
corresponent podrà autoritzar l’augment del
preu màxim del servei quan es tracti de cen-
tres d’educació especial, en funció de les
necessitats específiques del seu alumnat.

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General de Promoció Educativa,

Resolc:

—1 Fixar el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador per al curs es-
colar 1999-2000 en la quantitat de 690 ptes.
alumne/dia, inclòs l’IVA.

El preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador comprèn l’atenció di-
recta a l’alumnat durant el temps de pres-
tació del servei de menjador i els períodes
de temps anterior i posterior des que aca-
ben les classes del matí fins que comencen
les de la tarda.

—2 Quan es tracti de centres d’educació
especial, el preu màxim d’aquesta presta-
ció podrà ser augmentat excepcionalment
mitjançant autorització prèvia de la delega-
ció territorial corresponent, en funció del
nombre de monitors necessaris d’atenció
directa al seu alumnat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
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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 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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.186.007)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 1999, de
cessament d’activitats de la llar d’infants de
titularitat privada Blancaneus 2, de Bar-
celona.

Per mitjà de l’Edicte de 22 d’abril de 1999,
es va notificar l’inici de l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants de
titularitat privada Blancaneus 2, de Barce-
lona, amb núm. de codi 08049324 (DOGC
núm. 2877, de 28.4.1999).

Atès que s’han exhaurit els terminis que
per a l’audiència a l’interessat marca la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

Atès que l’expedient s’ha tramitat de la
forma reglamentària d’acord amb el que
disposa el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats, i un cop comprovat que el
centre ha deixat de funcionar durant un
període de temps superior a un curs aca-
dèmic sense haver sol·licitat el cessament
d’activitats;

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

Resolc:

Cessar d’ofici les activitats de la llar d’in-
fants de titularitat privada Blancaneus 2, de
Barcelona, ubicada al pg. Ordi, 2, amb nú-
mero de codi 08049324.

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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.188.040)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 1999, de
modificació de la Resolució de 5 de març
de 1999, per la qual es modifiquen i es
renoven els concerts educatius de diversos
centres docents privats per als nivells obli-
gatoris.

Per la Resolució de 5 de març de 1999
(DOGC núm. 2845, d’11.3.1999) es van mo-
dificar i renovar els concerts educatius de
diversos centres docents privats per als
nivells obligatoris.

Un cop acabat el període de preinscrip-
ció per a l’admissió d’alumnes cal procedir
a modificar la Resolució esmentada per tal
d’ajustar-la al resultat de la preinscripció,
d’acord amb l’article 30.4 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, amb la modificació efectuada pel
Decret 155/1997, de 25 de juny.

Per tant, d’acord amb el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució de
5 de març de 1999 en el sentit que s’espe-
cifica a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Modificar l’annex 3 de la Resolució de
5 de març de 1999 en el sentit que s’espe-
cifica a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—3 Aprovar la pròrroga per un any dels
concerts educatius dels centres docents
privats que es detallen a l’annex 3 d’aques-
ta Resolució.

—4 La concessió d’aquestes modificaci-
ons dels concerts educatius dels centres
docents privats es farà amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 06.04.480.01/9.

—5 Aquesta Resolució s’inscriu 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 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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
priv.: unitats concertades ordinàries.
1C1: unitats concertades de primer curs de pri-
mer cicle d’educació secundària obligatòria.
1C2: unitats concertades de segon curs de pri-
mer cicle d’educació secundària obligatòria.
2C1: unitats concertades de tercer curs de se-
gon cicle d’educació secundària obligatòria.
2C2: unitats concertades de quart curs de segon
cicle d’educació secundària obligatòria.
UD: unitats disminuïdes.

Causa de disminució (CD):
(1) Tant el nombre d’alumnes i unitats con-

certades com les respectives previsions de
necessitats d’escolarització per al proper
curs no justifiquen la concertació de les
unitats sol·licitades denegades, atès que el
concert sol·licitat no es necessari per cobrir
necessitats urgents d’escolarització, d’acord
amb el que preveu l’article 3.3 del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius.

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004018.
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08004031.
Denominació: Sant Marc de Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C2: 1 priv.
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2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08005242.
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyo-
ra.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 4 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08006751.
Denominació: Virolai.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 11 priv.
UD: 1.
CD: (1).
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
UD: 2.
CD: (1).

Codi: 08007032.
Denominació: La Salle Gràcia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 3 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 5 priv.
2C2: 6 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08007445.
Denominació: Luz Casanova.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08008747.
Denominació: Mireia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08014255.
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08014310.
Denominació: Esc. FP Santísima Trinidad.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.

Codi: 08040199.
Denominació: Sagrats Cors.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08057084.
Denominació: Augusta.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Bages.

Codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Municipi: Manresa.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 13 priv.

Codi: 08022276.
Denominació: Esc. Técnico Professional Di-
ocesana.
Municipi: Navàs.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08000955.
Denominació: Roma.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 5 priv.

Codi: 08001510.
Denominació: Dauradell.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08018455.
Denominació: San Feliu.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 5 priv.

Codi: 08025137.
Denominació: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 12 priv.

Comarca: Osona.

Codi: 08016203.
Denominació: Sagrados Corazones.

Municipi: Centelles.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 11 priv.
Delegació Territorial del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08024731.
Denominació: La Vall.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 9 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 3 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 4 Priv.
2C2: 4 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Delegació Territorial de Lleida

Comarca: Garrigues.

Codi: 25001151.
Denominació: Mare de déu de Montserrat.
Municipi: les Borges Blanques.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Comarca: Pla d’Urgell.

Codi: 25003184.
Denominació: La Salle.
Municipi: Mollerussa.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 3 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 4 priv.
UD: 1.
CD: (1).

ANNEX 2

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003117.
Denominació: Calassanci.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08005370.
Denominació: Sant Estanislau de Kostka-
SEK.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 12 priv.

Codi: 08006660.
Denominació: Crist Rei.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C2: 1 priv.
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2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.
UD: 1.
CD: (1).

Codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 Priv.
UD: 1.
CD: (1).

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Bages.

Codi: 08028540.
Denominació: Montserrat.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C2: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08018273.
Denominació: Lope de Vega.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 6 priv.

Codi: 08025137.
Denominació: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08025204.
Denominació: Santa Juliana y Semponiana.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
Centre sense concert per a aquest nivell
educatiu.

Delegació Territorial del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08055877.
Denominació: Thau.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 9 priv.

ANNEX 3

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08004316.
Denominació: Decroly.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 3 priv.

Codi: 08005126.
Denominació: Al·leluia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.

Codi: 08005205.
Denominació: Pérez Iborra.
Municipi: Barcelona.

Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 2 priv.

Codi: 08006544.
Denominació: San Luis Gonzaga.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
2C2: 1 priv.

Codi: 08041325.
Denominació: Bellesguard.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 3 priv.

Delegació Territorial del Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08017517.
Denominació: Sagrat Cor.
Municipi: Gavà.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació Territorial del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08024649.
Denominació: Morillas.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.
EPRI: 4 priv.

(99.186.084)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 1999, de ces-
sament de la senyora Maria Pau Lausin i
Giménez com a cap del Negociat d’Admi-
nistració d’Inversions de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents.

Atès que la senyora Maria Pau Lausin i
Giménez va ser nomenada cap del Negoci-
at d’Administració d’Inversions de la Direc-
ció General de Centres Docents per una Re-
solució de 13 de novembre de 1995,
d’acord amb la corresponent convocatòria
pública;

Vist que la senyora Maria Pau Lausin i Gi-
ménez passa a ocupar un altre lloc de tre-
ball;

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

La senyora Maria Pau Lausin i Giménez
cessa al lloc de cap del Negociat d’Admi-
nistració d’Inversions de la Direcció Gene-

ral de Centres Docents, amb efectes 8 de
juny de 1999.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o bé davant el
del seu domicili, en el termini  de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació 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 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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener.

Igualment, les persones interessades
poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 1 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.168.105)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 1999, de
convocatòria de concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió de diversos llocs
de treball del Departament d’Ensenyament
(convocatòria de provisió núm. EN/002/99).

D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un Text únic dels preceptes de determi-
nats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública (DOGC núm.
2509, de 3.11.1997); el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i
altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants quatre llocs de co-
mandament al Departament d’Ensenya-
ment;

Atesa la proposta del secretari general del
Departament per a la seva provisió;

Vist que la Intervenció Delegada del De-
partament ha dut a terme el corresponent
tràmit d’intervenció;

Atesa la Resolució del director general de
la Funció Pública de 7 de setembre de 1998,
per la qual es dóna publicitat a la refosa de
les relacions de llocs de treball del personal
funcionari de l’Administració de la Genera-
litat (DOGC núm. 2736, de 2.10.1998);

Atesa la descripció dels llocs que cal pro-
veir, inclosa al manual d’organització del De-
partament;
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De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Convocar concurs específic de mèrits i
capacitats per a la provisió de quatre llocs
de comandament del Departament d’Ense-
nyament que es detallen a l’annex 2, d’acord
amb les bases que figuren a l’annex 1
d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat C, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller 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
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de febrer.

Igualment, les persones interessades
poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar recurs d’alçada, davant el
conseller d’Ensenyament, contra els actes
administratius que es derivin de l’actuació
de la Junta de Mèrits i Capacitats, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la data de la seva exposició, d’acord amb
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 20 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball que cal proveir
Es convoca concurs específic de mèrits i

capacitats per a la provisió dels quatre llocs
de comandament del Departament d’Ense-
nyament que es detallen a l’annex 2 d’aques-
ta Resolució de convocatòria juntament amb
la descripció de les seves característiques,
requisits i contingut funcional.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convoca-

tòria el personal funcionari que compleix els

requisits i les condicions establertes als
articles 61 i 62 del Decret 123/1997, de 13
de maig, i els que determina per a cada lloc
la relació de llocs de treball, d’acord amb el
que consta a l’annex 2 d’aquesta resolució
de convocatòria.

2.1.1 Els funcionaris amb destinació de-
finitiva, per poder participar, han d’haver
romàs un mínim d’un any en llocs amb
destinació definitiva del mateix nivell des del
qual concursen, llevat que ho facin des de
llocs de treball del Departament d’Ensenya-
ment o des de llocs el sistema de provisió
dels quals, sigui el de lliure designació.

2.1.2 No poden prendre part en la con-
vocatòria els funcionaris suspesos mentre
duri la situació de suspensió de funcions, ni
els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d’expedient disciplinari men-
tre durin els efectes de la sanció.

2.1.3 Tampoc no poden participar-hi els
destituïts de càrrecs de comandament com
a conseqüència d’expedient disciplinari
mentre durin els efectes de la sanció.

2.1.4 No poden prendre part en aquest
concurs els funcionaris que trobant-se en
una situació diferent a la de servei actiu no
hagin romàs en la corresponent situació el
temps mínim per reingressar.

2.2 Els funcionaris amb discapacitats hi
participaran en igualtat de condicions que
la resta d’aspirants, sempre que puguin
desenvolupar les funcions del lloc de treball
a proveir.

2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria cal posseir conei-
xements orals i escrits de llengua catalana
de nivell C o superior de la Junta Perma-
nent de Català, o equivalent.

En el cas que els aspirants no acreditin
documentalment l’esmentat nivell, la Junta
de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant
una prova oral i escrita, els seus coneixe-
ments de llengua catalana en relació amb el
lloc de treball a proveir.

2.4 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data en què finalitza el termini
de presentació de sol·licituds que estableix
la base 3.1 d’aquesta convocatòria.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per prendre part en

aquest concurs s’han de presentar al Regis-
tre general del Departament d’Ensenyament,
a les seves delegacions territorials, o per
qualsevol dels mitjans que autoritza l’article
38.4 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 ge-
ner, dins el termini de 15 dies hàbils comp-
tadors des de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC.

Les adreces són les següents:
Serveis centrals del Departament d’Ense-

nyament: Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona.

Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat): av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona II (co-
marques): c. Casp, 15, 08010 Barcelona.

Delegació Territorial del Baix Llobregat-
Anoia: c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant
Feliu de Llobregat.

Delegació Territorial del Vallès Occiden-
tal: c. Marquès de Comillas, 67-69, 08202
Sabadell.

Delegació Territorial de Girona: c. Ultònia,
13, 17002 Girona.

Delegació Territorial de Lleida: ptge. Pom-
peu, 4, 25006 Lleida.

Delegació Territorial de Tarragona: c. de
Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

3.2 Les sol·licituds tindran caràcter vin-
culant per als concursants i no s’admetran
renúncies a la participació al concurs un cop
hagin transcorregut 10 dies hàbils des de
l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i
Capacitats decideixi acceptar-les per cau-
ses degudament justificades.

3.3 Els aspirants han d’adjuntar a la sol·-
licitud de participació la corresponent de-
claració dels mèrits i capacitats que tinguin
relació amb el lloc a proveir, degudament
especificats, així com la documentació acre-
ditativa que en cada cas es requereixi. Tant
la sol·licitud com la declaració de mèrits i
capacitats han de ser formalitzades segons
els models que estaran a disposició de les
persones interessades als serveis centrals
del Departament d’Ensenyament i a les de-
legacions territorials, les adreces dels quals
han estat ressenyades a la base 3.1.

3.4 Els aspirants a què fa referència la
base 2.2 d’aquesta convocatòria han d’ad-
juntar amb la sol·licitud l’informe emès per
l’equip oficial de valoració de disminucions
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS), per tal que la Junta de
Mèrits i Capacitats pugui avaluar si el fun-
cionari pot desenvolupar de forma suficient
i autònoma les funcions i tasques del lloc
de treball objecte de provisió.

Aquests aspirants podran demanar en
la sol·licitud de participació l’adaptació del
lloc sol·licitat, sempre que aquesta adap-
tació no comporti una modificació exorbi-
tant en el context de l’organització i no
sigui incompatible amb el contingut del lloc
i el servei públic a prestar.

3.5 Els aspirants han de consignar a la
sol·licitud de participació la denominació i
el codi del lloc de treball al qual opten,
d’acord amb el que consta a l’annex 2, i, en
el cas de concursar alhora per més d’un lloc,
l’ordre de preferència. En el cas de no
manifestar l’ordre de preferència de les pla-
ces sol·licitades, la Junta de Mèrits i Capa-
citats el determinarà d’acord amb criteris
objectius.

3.6 La Junta de Mèrits i Capacitats
podrà requerir als aspirants, pels mitjans i
en els llocs que preveu la base 8.2, l’esme-
na o millora de les sol·licituds defectuoses
i, en el cas de no ser esmenades per aquests
es considerarà que han desistit de la seva
sol·licitud i es podrà acordar la seva exclu-
sió de la convocatòria de forma motivada.

—4 Mèrits i capacitats per valorar
La valoració dels mèrits i capacitats dels

aspirants es farà en dues fases eliminatòri-
es, d’acord amb el següent:

4.1 Primera fase.
En aquesta fase es valoraran, amb una

puntuació total de 100 punts i d’acord amb
els criteris i els barems que s’hi detallen, els
mèrits i capacitats que s’indiquen tot seguit:

4.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà fins a un màxim de 45 punts

el treball desenvolupat en funció de l’expe-
riència adquirida, especialment en l’exerci-
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ci de funcions semblants a les pròpies del
lloc convocat, tenint en compte el contin-
gut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el lloc objecte de pro-
visió i les aptituds i habilitats requerides.

4.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran fins a un màxim de 20 punts

els cursos de formació i de perfeccionament
que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball con-
vocat, o amb habilitats que aquest lloc re-
quereixi. Es podran valorar, així mateix, al-
tres mèrits que tinguin relació amb activitats
formatives.

4.1.3 Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’inter-

val del grup del lloc convocat, es valorarà
fins a un màxim de 5 punts.

4.1.4 Antiguitat.
Es valoraran a raó de 0,7 punts per any

complet i fins a un màxim de 13 punts els
serveis efectius prestats i reconeguts a l’em-
para de la Llei 70/1978, de 26 de desem-
bre, i disposicions concordants, tenint en
compte que s’estimaran fraccions. No es
computaran els serveis prestats simultània-
ment amb d’altres igualment al·legats.

4.1.5 Titulacions acadèmiques.
Es valoraran fins a 12 punts les titulaci-

ons acadèmiques que siguin rellevants per
al desenvolupament del lloc de treball a
proveir, en funció dels coneixements, com-
petència i especialització que aquest reque-
reixi.

En cap cas no es valoraran les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que siguin ne-
cessàries per assolir-ne d’altres de nivell
superior que hagin estat al·legades com a
requisit o com a mèrit.

4.1.6 Coneixement de la llengua cata-
lana.

L’acreditació de coneixements de llengua
catalana superiors al nivell C de la Junta Per-
manent de Català o equivalent, i/o de co-
neixements de llenguatge especialitzat, es
valorarà fins a 5 punts.

4.1.7 Per passar a la segona fase del
procés, els aspirants hauran d’obtenir en
aquesta fase una puntuació mínima de 25
punts.

4.1.8  Únicament es tindran en comp-
te, a efectes de la valoració, els mèrits i
capacitats obtinguts fins a la data de publi-
cació de la present convocatòria al DOGC
i acreditats dins del termini previst a la base
3.1.

4.2 Segona fase.
4.2.1 En aquesta fase es valoraran fins

a 25 punts els coneixements establerts per
a cada lloc de treball objecte de convoca-
tòria, d’acord amb el que figura al punt 4 de
l’annex 2, mitjançant la realització d’un su-
pòsit pràctic plantejat per la Junta de Mè-
rits i Capacitats.

4.2.2 Per a superar aquesta fase els as-
pirants hauran d’obtenir una puntuació mí-
nima de 10 punts.

—5 Proposta de resolució. Empat
5.1 La proposta de resolució recaurà en

l’aspirant que, havent obtingut la puntuació
mínima establerta per a cada fase, tingui la
millor valoració en el conjunt d’ambdues
fases, tenint en compte l’ordre de preferèn-
cia de llocs.

5.2 En el supòsit d’empat en el conjunt
del concurs, caldrà dirimir-lo en favor de l’as-
pirant que obtingui major puntuació pels
mèrits i capacitats previstos a la base 4.1,
i, de persistir l’empat, el que hagi obtingut
més puntuació pel concepte d’antiguitat, en
primer lloc i, per grau personal consolidat,
en segon lloc.

—6 Sistema d’acreditació dels mèrits i ca-
pacitats previstos a la base 4.1

6.1 Els participants han d’acreditar fe-
faentment els mèrits i capacitats previstos
a la base 4.1, d’acord amb el següent:

6.1.1 Les dades referents als mèrits i ca-
pacitats establerts a les bases 4.1.1, 4.1.3 i
4.1.4 i referits a serveis prestats a l’Adminis-
tració pública, es faran constar mitjançant el
document de declaració de mèrits i capaci-
tats annex a la sol·licitud de participació i,
llevat del cas de funcionaris del Departament
d’Ensenyament, caldrà adjuntar-hi una certi-
ficació del secretari general o òrgan compe-
tent en matèria de personal corresponent on
consti la situació administrativa, els vincles,
els llocs ocupats i el nivell de destinació, el
grau consolidat i l’antiguitat reconeguda, amb
referència a la data de publicació d’aquesta
convocatòria. Quant a l’experiència profes-
sional adquirida fora de l’Administració pú-
blica, caldrà acreditar la categoria laboral, el
grup professional, les funcions desenvolupa-
des i el temps de prestació, amb indicació
de la data d’inici i final, adjuntant a l’efecte
la corresponent documentació (contracte de
treball, fulls de salari, certificacions, llicència
fiscal).

6.1.2 Els mèrits i capacitats establerts
a les bases 4.1.2, 4.1.5 i 4.1.6 s’hauran
d’acreditar documentalment amb la sol·-
licitud mitjançant la certificació corresponent
de l’òrgan competent, llevat que consti
còpia autenticada del justificant en l’expe-
dient personal en el departament convocant,
cosa que hauran de fer constar els concur-
sants en el document de declaració de mè-
rits i capacitats, per a cadascun dels mèrits
i capacitats al·legats.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual correspon

el desenvolupament d’aquest procés de
provisió és la Junta de Mèrits i Capacitats,
d’acord amb el que preveuen l’article 32 i
següents del Decret 123/1997, de 13 de
maig, que està formada pels membres se-
güents:

Titulars:
Alberto Andrades i Garcia, subdirector ge-

neral de Personal d’Administració i Serveis
i Nòmines, que actuarà com a president.

Montserrat Pastor i Mesanza, advocada
en cap.

Josep Manuel Oliva i Hernández, subdi-
rector general d’Arquitectura i Inversions.

M. Mercè Mejon i Artigas, com a repre-
sentant de l’Òrgan Tècnic de Provisió de
Llocs de Treball.

Claudi Briso-Montiano i Gil, com a repre-
sentant de l’Òrgan Tècnic de Provisió de
Llocs de Treball.

Suplents:
Alberto del Pozo i Ortiz, subdirector ge-

neral de Professorat, que actuarà com a pre-
sident.

M. Pilar Villar i Casares, cap del Servei
Normatiu i d’Assessorament Jurídic.

Carles Bailo i Mompart, subdirector ge-
neral de Centres Docents.

M. Carme Salvans i Sala, com a repre-
sentant de l’Òrgan Tècnic de Provisió de
Llocs de Treball.

Pere Camino Pons, com a representant
de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de
Treball.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats
podrà proposar el nomenament d’assessors
especialistes, els quals actuaran amb veu
però sense vot.

—8 Constitució, funcions i actuació de la
Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 La constitució, funcions i actuació
de la Junta de Mèrits i Capacitats se sub-
jectaran al que determinen els articles 38 i
següents del Decret 123/1997, de 13 de
maig.

8.2 Les actuacions de la Junta de Mè-
rits i Capacitats que requereixin notificació
als aspirants seran fetes públiques en els
taulers d’anuncis del Departament i en els
de les delegacions territorials, les adreces
de les quals s’ indiquen a la base 3.1
d’aquesta convocatòria.

8.3 Transcorreguts els terminis de pre-
sentació de sol·licituds i de renúncies, la
Junta de Mèrits i Capacitats farà pública,
en els llocs i la forma establerta en la base
anterior, la llista d’aspirants admesos i ex-
closos, amb indicació dels motius d’exclu-
sió, així com, si s’escau, la relació dels as-
pirants que, d’acord amb el previst a la base
2.3, han de fer la prova de coneixements
de llengua catalana, indicant-hi el lloc i data
de la seva realització.

8.4 Els aspirants convocats a la prova
de coneixements de llengua catalana que
no hi compareguin o els que, un cop realit-
zada aquesta, la Junta de Mèrits i Capaci-
tats avaluï que no posseeixen el nivell ne-
cessari per ocupar els llocs de treball objecte
de provisió, seran exclosos de la convoca-
tòria, de la qual cosa se’n donarà publicitat
pels mitjans i en els llocs que preveu la base
8.2.

8.5 Un cop avaluats els coneixements de
llengua catalana, si s’escau, i determinats els
aspirants admesos i exclosos a la convoca-
tòria, la Junta de Mèrits i Capacitats aprova-
rà les valoracions corresponents a la prime-
ra fase del concurs, d’acord amb el previst
a la base 4.1, les quals determinaran els as-
pirants que passen a la segona fase, i esta-
blirà la data, l’hora i el lloc de realització del
supòsit pràctic previst a base 4.2.1, de tot el
qual es donarà coneixement mitjançant la
corresponent resolució que es publicarà als
taulers d’anuncis establerts, a fi i efecte que
els interessats puguin formular-ne les obser-
vacions o les reclamacions que considerin
pertinents en el termini de 10 dies a comptar
de l’endemà de la data d’exposició.

8.6 Realitzades les dues fases del con-
curs, la Junta de Mèrits i Capacitats acor-
darà, mitjançant la corresponent resolució
que serà publicada en els taulers d’anuncis
previstos a la base 3.1, les puntuacions
corresponents a la segona fase, juntament
amb el resultat del procés de provisió i la
proposta de candidats a ocupar els llocs
convocats, que serà determinada d’acord
amb el que preveu la base 5.
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8.7 La proposta de resolució indicada,
amb les modificacions que, si és el cas,
calgui incorporar, s’elevarà a l’òrgan con-
vocant per tal que aprovi la resolució defi-
nitiva del concurs.

—9 Termini de resolució
Atesa la complexitat d’aquest concurs,

consistent en dues fases eliminatòries,
aquesta convocatòria es resoldrà en el ter-
mini màxim de dos mesos, a partir de l’en-
demà de la finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds.

—10 Resolució del concurs
10.1 La resolució definitiva del concurs

es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. L’esmentada publicació inici-
arà el còmput dels terminis de cessament i
presa de possessió dels llocs de treball, en
els termes que preveu la base 11.

10.2 La destinació adjudicada és irre-
nunciable, llevat que se n’hagi obtingut una
altra mitjançant convocatòria pública realit-
zada en el mateix període de temps, per
incapacitat sobrevinguda, per passar a una
situació diferent a la d’actiu, o per altres
causes excepcionals degudament justifica-
des i apreciades per l’òrgan convocant.

10.3 En el cas de renúncia, la Junta de
Mèrits i Capacitats podrà proposar un nou
candidat per ocupar el lloc objecte de pro-
visió, sempre que l’aspirant següent per
ordre de qualificació reuneixi els requisits
exigits.

10.4 Els aspirants que no obtinguin des-
tinació en aquest concurs romandran en el
lloc que ocupin actualment o en la situació
administrativa que correspongui.

—11 Terminis de formalització de cessa-
ment i presa de possessió

11.1 El termini per a la presa de pos-
sessió en la nova destinació serà de 2 dies
hàbils si no implica canvi de localitat de
residència del funcionari, o de 15 dies si
comporta canvi de localitat de residència,
el qual s’haurà d’acreditar documentalment.
L’esmentat termini es computarà a partir de
l’endemà del cessament, el qual s’haurà
d’efectuar dins els 3 dies hàbils següents al
de la publicació de la resolució del concurs
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Quan la resolució comporti el re-
ingrés al servei actiu, el termini de presa de
possessió s’haurà de comptar des de la data
de publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

11.2 Excepcionalment, el termini de pre-
sa de possessió podrà ser prorrogat com a
màxim per 15 dies més si el funcionari can-
via de localitat de residència i concorren
circumstàncies degudament motivades.

Així mateix, d’acord amb el que preveu
l’article 76 del Decret 123/1997, de 13 de
maig, es podrà prorrogar el termini del ces-
sament fins a un màxim de tres mesos,
sempre que aquesta pròrroga sigui indispen-
sable i motivada per les necessitats dels
serveis.

11.3 A l’efecte del còmput dels termi-
nis de presa de possessió, es consideren
la mateixa localitat els municipis els nu-
clis urbans dels quals estan units sense
solució de continuïtat per raons urbanís-
tiques o similars i disposen de serveis de
transports urbans col·lectius comuns.

ANNEX 2

Llocs de treball

Lloc de treball amb codi núm. RHSV-63.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Servei de Personal.
Unitat directiva: Direcció General de Re-

cursos Humans.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 57/1993, de 9

de març (DOGC núm. 1720, de 15.3.1993).
Tipus de lloc: comandament.
Forma de provisió: concurs específic.
Nivell: 27.
Complement específic: 3.093.468 ptes.
Jornada/horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional (d’acord amb el
manual d’organització).

3.1 Missió: supervisar, controlar i fer el
seguiment dels assumptes relatius al per-
sonal d’administració i serveis del Departa-
ment.

3.2 Finalitats/funcions:
En relació amb el personal d’administra-

ció i serveis, la tramitació i el control de tots
els assumptes relatius a la gestió del perso-
nal; l’elaboració de les propostes de valo-
ració i de les relacions de llocs de treball del
Departament i els organismes que hi són
adscrits i la coordinació de la seva classifi-
cació; la tramitació dels expedients de per-
sonal pel que fa a les propostes de contrac-
tació, provisió de llocs de treball, situacions
administratives, règim disciplinari, recursos
i altres incidències; la custòdia dels expedi-
ents personals, la gestió del registre infor-
màtic de personal i l’elaboració de certifi-
cats; la programació de les activitats de
formació del personal del Departament.

3.3 Tasques bàsiques o activitats.
Supervisar la relació de llocs de treball del

personal funcionari i laboral del Departament
i proposar la seva actualització, modificació
i classificació.

Definir els criteris per establir la plantilla del
personal d’administració i serveis dels cen-
tres d’ensenyament públic, així com de les
llars d’infants, i proposar mesures de racio-
nalització de plantilles de les diferents uni-
tats administratives.

Controlar les dotacions de personal d’ad-
ministració i serveis del Departament en co-
ordinació amb el Servei de Nòmines, i rea-
litzar les propostes de recol·locació del
personal per optimitzar els recursos.

Proposar i supervisar la elaboració dels
manuals d’organització del Departament,
estudiant i definint cadascun dels llocs de
treball.

Supervisar la gestió de les ofertes de tre-
ball formulades davant el Servei Català de
Col·locació, preseleccionar els currículums
i seleccionar els candidats pels llocs a pro-
veir amb caràcter de temporalitat.

Supervisar i controlar la tramitació i la ges-
tió de les propostes de contractació del per-

sonal laboral i de nomenament de personal
interí, d’acord amb els criteris de plantilles
establerts pel Departament, coordinar les
actuacions i fer el seu seguiment davant la
Intervenció Delegada.

Proposar les places que han d’integrar
l’oferta d’ocupació pública de personal fun-
cionari i laboral del Departament, fer el se-
guiment de les convocatòries de provisió i
selecció de personal funcionari, així com
supervisar tota la gestió administrativa que
comporta la seva resolució.

Preparar, gestionar i fer el seguiment fins
a la seva resolució de les convocatòries per
a la provisió de llocs de comandament i
singulars, així com de les convocatòries de
canvi de destinació i nou accés del perso-
nal laboral, donant el suport tècnic i mate-
rial a les juntes de mèrits i capacitats i als
òrgans tècnics de provisió de llocs.

Proposar i supervisar la elaboració les
convocatòries per a les borses de treball del
personal laboral, fer el seu seguiment fins a
la seva resolució, així com informar i coor-
dinar les actuacions de les delegacions ter-
ritorials.

Supervisar, controlar i gestionar la trami-
tació de les situacions administratives, no-
menaments en funcions, comissions de
serveis, integracions, etc., i proposar la re-
solució de les incidències del personal d’ad-
ministració i serveis (llicències, permisos,
baixes, etc.).

Supervisar i controlar el sistema de con-
trol horari del personal d’administració i
serveis adscrit als serveis centrals.

Supervisar la gestió i el manteniment del
registre general de personal i custodiar els
expedients personals.

Supervisar el funcionament del sistema
d’informació de personal (GIP-SIP) i coordi-
nar les actuacions de les delegacions terri-
torials per al correcte tractament de la in-
formació d’acord amb les instruccions de
la Direcció General de la Funció Pública.

Elaborar les propostes de disposicions
que afectin l’estructura administrativa del
Departament i en matèria de personal, així
com estudiar i supervisar les propostes de
normativa que pel seu contingut tinguin
relació amb la Direcció General de Recur-
sos Humans.

Facilitar dades referents al personal del
Departament (estadístiques, organigrames,
dependències funcionals, etc.) i realitzar els
estudis que al respecte es requereixen.

Emetre informes referents a recursos o re-
clamacions interposades en la via adminis-
trativa i formular, si escau, les corresponents
propostes, així com emetre informes envers
reclamacions i demandes interposades en
via laboral i contenciosa administrativa.

Supervisar i informar sobre els assump-
tes que afecten l’àmbit de gestió del perso-
nal.

Elaborar i proposar circulars i instrucci-
ons en les matèries que afecten el personal
d’administració i serveis del Departament.

Assessorar i coordinar l’actuació de les
delegacions territorials en l’àmbit de la ges-
tió del personal, informar sobre les seves
propostes, així com coordinar les actuaci-
ons del personal que depèn funcionalment
del servei.
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Informar, elaborar les propostes i prepa-
rar la documentació dels assumptes relaci-
onats amb el personal d’administració i
serveis, que han de conèixer altres òrgans.

—4 Altres característiques
4.1 Coneixements i/o experiència con-

venients:
Experiència en gestió de personal.
Coneixement de la normativa en matèria

de funció pública, dret laboral i dret admi-
nistratiu.

Experiència en convocatòries de provisió
i selecció, generals i específiques, així com
en la gestió de les borses de treball.

Experiència en la gestió de plantilles per
a l’optimització i racionalització dels recur-
sos humans.

Experiència en elaboració de propostes
de disposicions i d’adequació de la norma-
tiva a les especificitats pròpies del Departa-
ment.

4.2 Titulacions acadèmiques conveni-
ents: llicenciatura en dret.

Lloc de treball amb codi núm. RHSC-64

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Secció de Nòmines d’Ad-

ministració i Serveis.
Unitat directiva: Direcció General de Re-

cursos Humans.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 57/1993, de 9

de març (DOGC núm. 1720, de 15.3.1993).
Tipus de lloc: comandament.
Forma de provisió: concurs específic.
Nivell: 23.
Complement específic: 1.255.476 ptes.
Jornada/horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general; gestió d’administració/escala de
gestió d’administració general.

—3 Contingut funcional (d’acord amb el
manual d’organització)

3.1 Missió: gestionar el procés de con-
fecció de la nòmina del personal d’adminis-
tració i serveis del Departament, i de totes
les tasques derivades de les qüestions re-
tributives.

3.2 Finalitats/funcions: la coordinació i
el control per a la correcta confecció de la
nòmina del personal d’administració i ser-
veis del Departament, funcionari i laboral, i
el control de les plantilles pressupostades
per a cadascuna de les categories profes-
sionals.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
Coordinar, assessorar i determinar els cri-

teris d’actuació de les delegacions territori-
als pel que fa a la confecció de la nòmina
del personal d’administració i serveis.

Controlar i gestionar les variacions retribu-
tives de la nòmina (altes, baixes, modificaci-
ons etc.), així com les corresponents justifi-
cacions davant la Intervenció Delegada.

Realitzar les gestions escaients amb el
Centre Informàtic en relació amb la gestió
de la nòmina.

Gestionar els documents comptables re-
latius a la nòmina, les retencions judicials i
els manaments de pagament per a l’ingrés
dels descomptes i tramitar-los a l’òrgan
corresponent.

Gestionar les bestretes concedides al per-
sonal d’administració i serveis.

Controlar les incidències retributives que
es produeixin i gestionar la seva correcció i
tramitació (havers percebuts indegudament,
etc.).

Supervisar el pagament de triennis per re-
coneixement de serveis previs, així com
l’abonament d’havers per execució de sen-
tències.

Gestionar la documentació corresponent
als expedients de jubilació, viduïtat, orfene-
sa, incapacitat temporal, atur, etc., per tal
que les persones afectades per alguna
d’aquestes contingències les lliurin als òr-
gans competents (INSS, INEM, etc.) a l’efec-
te de percebre les prestacions correspo-
nents.

Gestionar la documentació necessària per
a l’INSS o l’entitat de previsió social que cor-
respongui de les situacions d’incapacitat
temporal, invalidesa, maternitat, etc., del
personal d’administració i serveis dels ser-
veis centrals del Departament.

Elaborar els informes que en matèria re-
tributiva o de cotització al règim de previsió
social se sol·licitin en relació amb els recur-
sos administratius i les demandes presen-
tades per part del personal d’administració
i serveis davant els òrgans jurisdiccionals.

Elaborar instruccions i circulars en matè-
ria retributiva i assessorar les delegacions
territorials i el personal afectat.

Elaborar informes econòmics i estudis re-
lacionats amb les retribucions del personal.

—4 Altres característiques
4.1 Coneixements i/o experiència con-

venients:
Experiència en gestió, tramitació i confec-

ció de nòmines.
Coneixement de la normativa retributiva i

del dret administratiu i laboral.
Coneixement de les disposicions en ma-

tèria de Seguretat Social i altres règims de
previsió social.

Coneixement del sistema d’informació de
personal (GIP-SIP) i domini de les eines d’ex-
tracció de la informació (select professional).

4.2 Titulacions acadèmiques conveni-
ents: diplomat en relacions laborals o equi-
valent.

Lloc de treball amb codi núm. D2SC-65

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Secció d’Obres i Manteni-

ment.
Unitat directiva: Delegació Territorial de

Barcelona II (comarques).
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 222/1989, de

12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 57/1993, de 9 de març
(DOGC núm. 1720, de 15.3.1993).

Tipus de lloc: comandament.
Forma de provisió: concurs específic.
Nivell: 24.
Complement específic: 1.479.900 ptes.
Jornada/horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general; gestió d’administració/escala de
gestió d’administració general; titulats su-
periors/arquitectes; diplomats/arquitectes
tècnics.

—3 Contingut funcional (d’acord amb el
manual d’organització)

3.1 Missió: controlar, supervisar i fer el
seguiment de l’execució de les obres i el
manteniment dels centres docents per al
bon funcionament escolar.

3.2 Finalitats/funcions:
La realització de les actuacions tècniques

relatives als solars per a les noves construc-
cions, el seguiment de l’estat dels centres
i les instal·lacions i les propostes per al seu
manteniment, seguretat i millora, l’elabora-
ció d’informes tècnics sobre els centres
privats i públics de nivell no universitari, el
seguiment de la marxa de les obres en el
territori de la Delegació, i la vigilància, ins-
pecció, control o direcció de les obres i
instal·lacions que, corresponents o no al seu
territori, li encarregui la Direcció General de
Centres Docents mitjançant l’òrgan inferior
competent.

Les funcions de supervisió de projectes
d’arquitectura i enginyeria, de reforma, am-
pliació i millora en centres del Departament,
així com l’elaboració d’informes sobre els
projectes d’obres relatius a modificació de
l’autorització de centres privats que li dele-
gui la Direcció General de Centres Docents.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
Controlar, revisar, informar i fer el segui-

ment de l’execució de les obres de nova
construcció, ampliació, reforma i adequa-
ció dels centres docents.

Controlar el compliment de la normativa
específica d’edificis destinats a ús docent.

Inspeccionar els solars on s’han de cons-
truir centres docents públics i redactar els
informes corresponents.

Proposar accions per al manteniment dels
centres docents públics.

Elaborar els informes tècnics dels expe-
dients d’autorització i de modificació de l’au-
torització d’obertura dels centres docents
privats.

—4 Altres característiques
4.1 Coneixements i/o experiència con-

venients:
Coneixements de la normativa específica

corresponent a edificis docents.
Experiència en projectes tècnics en rela-

ció amb les reparacions d’estructures, co-
bertes, façanes i instal·lacions.

4.2 Titulacions acadèmiques conveni-
ents: arquitecte, arquitecte tècnic.

Lloc de treball amb codi núm. DTSC-66

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Secció d’Obres i Manteni-

ment.
Unitat directiva: Delegació Territorial de

Tarragona.
Localitat: Tarragona.
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Núm. 779

Norma funcional: Decret 222/1989, de
12 de setembre (DOGC núm. 1200, de
29.9.1989), i Decret 57/1993, de 9 de març
(DOGC núm. 1720, de 15.3.1993).

Tipus de lloc: comandament.
Forma de provisió: concurs específic.
Nivell: 24.
Complement específic: 1.479.900 ptes.
Jornada/horari: normal.

—2 Requisits de participació
Grups: A/B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració gene-

ral i alguns d’administració especial.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general; gestió d’administració/escala de
gestió d’administració general; titulats su-
periors/arquitectes; diplomats/arquitectes
tècnics.

—3 Contingut funcional (d’acord amb el
manual d’organització)

3.1 Missió: controlar, supervisar i fer el
seguiment de l’execució de les obres i el
manteniment dels centres docents per al
bon funcionament escolar.

3.2 Finalitats/funcions:
La realització de les actuacions tècniques

relatives als solars per a les noves construc-
cions, el seguiment de l’estat dels centres
i les instal·lacions i les propostes per al seu
manteniment, seguretat i millora, l’elabora-
ció d’informes tècnics sobre els centres
privats i públics de nivell no universitari, el
seguiment de la marxa de les obres en el
territori de la Delegació, i la vigilància, ins-
pecció, control o direcció de les obres i
instal·lacions que, corresponents o no al seu
territori, li encarregui la Direcció General de
Centres Docents mitjançant l’òrgan inferior
competent.

Les funcions de supervisió de projectes
d’arquitectura i enginyeria, de reforma,
ampliació i millora en centres del Departa-
ment, així com l’elaboració d’informes so-
bre els projectes d’obres relatius a modifi-
cació de l’autorització de centres privats que
li delegui la Direcció General de Centres
Docents.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
Controlar, revisar, informar i fer el segui-

ment de l’execució de les obres de nova
construcció, ampliació, reforma i adequa-
ció dels centres docents.

Controlar el compliment de la normativa
específica d’edificis destinats a ús docent.

Inspeccionar els solars on s’han de cons-
truir centres docents públics i redactar els
informes corresponents.

Proposar accions per al manteniment dels
centres docents públics.

Elaborar els informes tècnics dels expe-
dients d’autorització i de modificació de l’au-
torització d’obertura dels centres docents
privats.

—4 Altres característiques
4.1 Coneixements i/o experiència con-

venients:
Coneixements de la normativa específica

corresponent a edificis docents.
Experiència en projectes tècnics en rela-

ció amb les reparacions d’estructures, co-
bertes, façanes i instal·lacions.

4.2 Titulacions acadèmiques conveni-
ents: arquitecte, arquitecte tècnic.

(99.200.035)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 1999, per la
qual  la senyora M. Neus Folch i Bertran ces-
sa en el lloc de cap del Negociat de Coordi-
nació de la Gestió de Planificació Escolar de
la Direcció General de Centres Docents.

Atès que la senyora M. Neus Folch i
Bertran va ser nomenada cap del Negociat
de Coordinació de la Gestió de Planificació
Escolar per la Resolució de 13 de novembre
de 1995 (DOGC núm. 2158, de 24.1.1996),
d’acord amb la corresponent convocatòria
pública;

Vist que la senyora M. Neus Folch i Ber-
tran passa a ocupar un lloc de treball a una
altra administració pública;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

La senyora M. Neus Folch i Bertran ces-
sa en el  lloc de treball de cap del Negociat
de Coordinació de la Gestió de Planificació
Escolar de la Direcció General de Centres
Docents del Departament d’Ensenyament
amb efectes del dia 3 de juliol de 1999.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o bé davant el
del seu domicili, 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller 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
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Igualment, les persones interessades
poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.194.004)

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 1999, per la
qual es fan públiques les llistes d’aspirants
que han superat les proves per a la provisió
de places de funcionaris docents objecte de
convocatòria per una Resolució de 18 de
març de 1999.

De conformitat amb el que disposa la
base 8.3.7 de la Resolució de 18 de març
de 1999 (DOGC núm. 2853, de 23.3.1999),
de convocatòria de proves per a la provi-
sió de places de funcionaris docents i per
a l’adquisició de noves especialitats, i vis-
tes les propostes d’aspirants seleccionats
fetes públiques per cada tribunal;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques, per
cossos i especialitats, dels aspirants que
han estat seleccionats en el procediment
selectiu, la convocatòria del qual es va obrir
mitjançant la Resolució de 18 de març de
1999 (DOGC núm. 2853, de 23.3.1999), per
a la provisió de places de funcionaris do-
cents del cos de mestres, del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari i del cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes
a Catalunya, amb indicació del número d’or-
dre i la puntuació total obtinguda per cada
aspirant, segons consta a l’annex d’aques-
ta Resolució, seguint l’ordre establert a la
base 8.3.6 de la Resolució de convocatò-
ria.

—2 En el termini de vint dies naturals a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, els aspirants se-
leccionats hauran de presentar a la Direc-
ció General de Recursos Humans (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona), o per
qualsevol dels mitjans que assenyala l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
els documents a què fa referència la base 9
de la Resolució de 18 de març de 1999, de
convocatòria del procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que dintre el
termini fixat i llevat dels casos de força
major, no presentin la documentació reque-
rida, o bé aquells casos en els quals s’ob-
servi a partir de la revisió d’aquesta que
els manca algun dels requisits assenyalats
a la base 2 de la Resolució de convocatò-
ria, no podran ser nomenats funcionaris de
carrera i quedaran sense efecte les seves
actuacions en el procediment selectiu, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial.

—3 Les destinacions adjudicades amb ca-
ràcter provisional als aspirants seleccionats
es faran públiques a les delegacions territo-
rials i a la seu central del Departament d’En-
senyament i a l’adreça d’internet http://
www.gencat.es/ense/profes.htm. durant la
darrera setmana d’agost d’enguany. La
data de presa de possessió a la destinació
adjudicada tindrà efectes econòmics i ad-
ministratius d’1 de setembre de 1999. Els
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qui en el termini dels cinc dies següents al
de la data esmentada no s’incorporin a les
destinacions adjudicades s’entendrà que
renuncien a tots els drets que els puguin
correspondre per la seva participació en el
procediment selectiu, llevat que els hagi es-
tat autoritzat l’ajornament de la fase de
pràctiques o de la incorporació a aquesta.

—4 La Direcció General de Recursos Hu-
mans adoptarà les mesures necessàries per
a l’execució d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia 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 un recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes

de l’endemà de la seva publicació 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 administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin oportú
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

N=número d’ordre; T=puntuació total obtinguda; P=procediment de partici-
pació; A=procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de comple-
ment de destinació; E=procediment d’accés a un cos de grup superior;
L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions.

Cos de mestres

N Cognoms i nom DNI T P
Audició i llenguatge
001 Casas Rojas, Montserrat ................... 43396078 07,9925 L
002 Sopuertas Serrano, Mercedes .......... 46572844 07,5322 L
003 Punset Murillo, Maria Carmen ........... 40433579 07,3609 L
004 Castellví Arasa, Ma. de les Neus ...... 40923420 07,0711 L
005 Núñez de Arenas Arribas, Eva .......... 39340686 06,4304 L
006 Creixans Prados, Carolina ................. 40313807 05,9444 L
007 Asta García, Maria José .................... 38458992 05,7165 L
008 Bruna Rosich, Rosa Maria ................. 77301949 05,6499 L
009 Reyes Caballero, Lucía ...................... 46618901 05,0814 L
010 Ramonet Tarrés, Montserrat .............. 78149891 04,8481 L

Educació especial: pedagogia terapèutica
001 Fernández Ruíz, Montserrat .............. 33863570 07,7386 L
002 León Moya, Ana Maria ...................... 46640755 07,5771 L
003 Oriol Musoll, Gemma ......................... 33944856 07,4663 L
004 Chaos de Vallés, María ...................... 38111849 07,3230 L
005 Viles Solsona, Pilar ............................ 40893884 07,0317 L
006 Solà Descamps, Luís ......................... 43625249 06,9764 L
007 Santana Toledo, Luisa ....................... 52148896 06,9094 L
008 Flores Gil, Ana .................................... 17203706 06,7455 L
009 Pardo Pardo, Marta ........................... 35078045 06,7358 L
010 Milla Domingo, Ana ............................ 38090931 06,6821 L
011 Guiola Gallart, Marta .......................... 43678688 06,6204 L
012 Pachon Sánchez, Eva María ............. 52169359 06,6180 L
013 Lázaro Cantabrana, José Luís .......... 39703007 06,5754 L
014 Pérez Tardio, Encarnación ................. 43422276 06,5079 L
015 Pasto Niubo, Maria Carme ................ 78084136 06,4965 L
016 Carreras Espigol, Maria Assumpta ... 40311371 06,4350 L
017 Aliaga Sanguino, Ma. Teresa ............. 72533164 06,3648 L
018 Bertran Peiro, Laura ........................... 43741115 06,0996 L
019 Valls Gavalda, Maria Teresa .............. 78578784 06,0969 L
020 Lamua Grau, Núria ............................. 40292735 06,0920 L
021 Arroyo Rodríguez, Maria Angeles ..... 37719590 06,0832 L
022 Sánchez Martín, Cristina ................... 43421210 06,0204 L
023 Soler Guinovart, Eulàlia ..................... 46630207 05,9739 L
024 Nolla Sabaté, Cristina ........................ 39878461 05,9627 L
025 Gatell Fuguet, Ma. dels Àngels ......... 39854738 05,8935 L
026 Torres Roset, Maria Angeles ............. 39163961 05,8386 L
027 Valle del Moral, Ferrán ....................... 40993184 05,7000 L
028 Bara Rodríguez, Eva Maria ................ 35101051 05,6984 L
029 Martín Masso, Mònica ....................... 77607220 05,5782 L
030 Escudero Grao, Maria Ester .............. 38068842 05,4438 L
031 Acevedo Pozo, Maria Dolors ............. 43533204 05,3939 L
032 Ferriols Guillem, Sílvia ........................ 24355096 05,3766 L
033 Domènech Calvet, Maria Teresa ....... 38078499 05,3598 L
034 Cuadro Ortega, Francisco ................. 39332598 05,3480 L
035 Palau Lladonosa, Teresa .................... 43725684 05,2760 L
036 Pubil Costa, Sònia Pilar ..................... 43726995 05,2622 L

N Cognoms i nom DNI T P
037 Díaz Renau, Cristina .......................... 40529596 05,1782 L
038 Molina Madrid, Maria Herminia ......... 45267086 05,0947 L
039 Serra Nin, Cristina .............................. 39878539 05,0695 L
040 Ranchal Heras, Cecilia ....................... 34752086 05,0461 L
041 Sánchez Bosch, Gemma ................... 52158869 05,0360 L
042 Font Mercader, Eva ............................ 40443946 05,0100 L
043 Teruel Catalán, Susana ...................... 38835445 05,0038 L
044 Fontcuberta García, Ma. Isabel ......... 46566422 04,9621 L
045 Uroz Morales, Susana ....................... 45474553 04,9306 L
046 García Salinas, Susana ...................... 46656180 04,4654 L
047 Cordero Sánchez, Manuela ............... 38121033 04,3882 L
048 Castells Folch, Ma. Carmen .............. 43723214 04,3828 L
049 Martínez Moralejo, Ruth ..................... 46060419 04,0107 L
050 Moreno Sanchis, Sandra ................... 38079561 03,6548 L

Educació infantil
001 Velamazan Allepus, Miriam ................ 43425013 07,6720 L
002 Tantiña Forcada, Balbina ................... 77301751 07,6234 L
003 Brugue Martín, Ma. del Carmen ....... 78000426 07,6059 L
004 Turon Sureda, Margarida ................... 79300449 07,5643 L
005 Sanabria Baños, Begoña ................... 46560726 07,5224 L
006 Vilana Llorens, Maria Carmen ........... 40893805 07,4876 L
007 Vila Plana, Montserrat ........................ 46670931 07,4653 L
008 Moro Sierra, Angel Luís ..................... 46036855 07,2858 L
009 Turon Balcells, Maria Isabel ............... 36986498 07,1259 L
010 González Arenas, Rosario ................. 35103937 07,0720 L
011 Carulla Coll, Ana ................................ 37746060 07,0526 L
012 Tarradas Torras, Maria Lourdes ........ 77911305 06,8943 L
013 Tafunell Rivas, Sonia .......................... 39884245 06,8874 L
014 Solis López, Blanca ........................... 38091833 06,8597 L
015 Morera Toldrá, Meritxell ..................... 43715110 06,8522 L
016 Fuertes Espasa, Mercedes ................ 40978235 06,8443 L
017 Aparicio Verdu, Maria Eugènia .......... 36979526 06,8293 L
018 Mulet Ginovart, Susanna ................... 33900742 06,7863 L
019 Velasco González, Maria Piedad ....... 35032356 06,7854 L
020 Serra Clapes, Ana .............................. 40519870 06,7826 L
021 Cabanes Andani, Susana .................. 20431185 06,7433 L
022 Martínez Toledo, Rosa Maria ............. 46525265 06,7400 L
023 Valverde Ruiz, Ma. del Martirio ......... 33934012 06,7352 L
024 Portell Pradell, Aurora ........................ 90000466 06,6901 L
025 Company Esparraguera, Esther ........ 40320091 06,6621 L
026 Llopart Díez, Adela ............................. 77105898 06,6499 L
027 Corsa Forcat, Sílvia ............................ 78080135 06,6410 L
028 Beascoechea Mele, Maria Dolores ... 35060877 06,6381 L
029 Marques Soler, Maria Neus ............... 38791292 06,6303 L
030 Guiu Piñol, Rosa Julia ....................... 40875996 06,6221 L
031 Mares Arcas, Susanna ....................... 77961123 06,6110 L
032 Dueñas Pérez, Ma. Dolors ................. 43515017 06,6109 L
033 Acosta Fernández, Ma. Carmen ....... 78578510 06,6074 L
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034 Viola Vila, Alba ................................... 38134840 06,6031 L
035 Cano Jiménez, Ma. Dolores .............. 25312893 06,5999 L
036 Alcoverro Espuny, Maria Pilar ............ 40930059 06,5781 L
037 López González, Maria Teresa .......... 52154769 06,5547 L
038 Pascual Mola, Maria Teresa .............. 40927797 06,5507 L
039 Castelló Macia, Ma. Lluïsa ................ 43704743 06,5498 L
040 Berenguer Sampedro, Maria Pilar ..... 35108346 06,5327 L
041 Casado García, Lluïsa ........................ 46673342 06,5221 L
042 Rodrigo Sabaté, Núria ....................... 35090801 06,5106 L
043 Albañil Araque, Maria Victòria ........... 46601120 06,4911 L
044 Segales Masmitja, Montserrat ........... 33945619 06,4889 L
045 Artacho de Gea, Ma. del Carmen .... 40525271 06,4637 L
046 Ramos Martínez, Josefina ................. 16793151 06,4584 L
047 Cisneros González, Mercedes C. ...... 16804346 06,3990 L
048 Casanova Paga, Odila ....................... 40933404 06,3977 L
049 Aris Giralt, Neus ................................. 46660982 06,3887 L
050 Serrabasa Puntí, Maria Dolors .......... 33933144 06,3581 L
051 Sampietro Farran, Ma. Estefania ...... 52164885 06,3465 L
052 Balet Duat, Maria Carmen ................. 39322003 06,3419 L
053 Esteve Bosch, Glòoria ....................... 40308295 06,3207 L
054 Saiz Pérez, Maria ............................... 43438711 06,2899 L
055 Rustell Reixach, Ma. Concepció ....... 77907172 06,2798 L
056 Carrion Ezquerra, Ma. Blanca ........... 78578810 06,2701 L
057 Ramos Clemente, Ma. Montserrat .... 43409909 06,2510 L
058 Romero Catalán, Ma. Luisa ............... 37368423 06,2336 L
059 Montaña Lleset, Sílvia ........................ 78078542 06,2119 L
060 Ballester Solano, Mercè ..................... 46228106 06,2075 L
061 Abella Arias, Rosa .............................. 33818883 06,1957 L
062 Vilaregut Urtusol, Meritxell ................. 52154392 06,1933 L
063 Peña Pérez, Ma. Isabel ...................... 39702022 06,1805 L
064 Ferrarons Baño, Cristina .................... 40454857 06,1581 L
065 Hidalgo Moya, Clara .......................... 36983328 06,1555 L
066 Álvarez Chaves, Alonso ..................... 39661016 06,1548 L
067 Fernández Grima, Ana Ma. ............... 35048905 06,1442 L
068 Costa Zuluaga, Maria Angeles .......... 40601594 06,1349 L
069 Posas Agullo, Rosa M. ...................... 40439634 06,1209 L
070 Bria Casademunt, Maria Dolores ...... 33940068 06,0925 L
071 Rovira Faixa, Esther ........................... 38443394 06,0784 L
072 Zurita Yebra, Montserrat .................... 33936386 06,0611 L
073 Fernández Mateo, Antònia ................ 33905287 06,0284 L
074 Dalfo Serret, Ester .............................. 40890821 06,0231 L
075 Grau Vendrell, Pilar ............................ 77288344 06,0222 L
076 Pino Tagua, Ana del ........................... 46030112 06,0203 L
077 Castellsague Bolasell, Jorge ............. 35075320 06,0097 L
078 Queldra Moran, Maria ........................ 43670948 05,9933 L
079 Campillos Urda, Ma. de la Pau ......... 40308961 05,9817 L
080 Mateo Sánchez, Ma. Teresa .............. 39866991 05,9605 L
081 Estrenjer Monfort, Mireia ................... 45473857 05,9430 L
082 Puig Marsal, Maria Mireia .................. 46629091 05,9421 L
083 Cabratosa Rispau, Anna .................... 40305955 05,9407 L
084 Casas Tarres, Mireia .......................... 34758609 05,8999 L
085 Montilla Ruz, Anna ............................. 37370276 05,8831 L
086 Álvarez Fernández, Ma. del Carmen 39342129 05,8791 L
087 Labalsa López, Pilar .......................... 37310251 05,8698 L
088 Morros Batalla, Ma. Teresa ............... 78072623 05,8521 L
089 Bueno Andrés, Ma. José ................... 38428171 05,8509 L
090 González Monfort, María Isabel ........ 40933737 05,8460 L
091 Girones Soler, Maria Teresa .............. 77909920 05,8399 L
092 Andrés González, Esmeralda G. ....... 37735818 05,8221 L
093 Gili Bartral, Ester ................................ 43704886 05,8126 L
094 Jiménez Jiménez, Maria Rosario ...... 33917776 05,7900 L
095 Formiga Alberca, Eva ......................... 43674454 05,7900 L
096 Guerrero Maestre, Ma.José ............... 36967886 05,7888 L
097 García Martínez, Ma. Soledad ........... 39872439 05,7679 L
098 García Sauri, Ester ............................. 79303284 05,7622 L
099 Hernando Ordoñez, Rosa Maria ....... 33932262 05,7608 L
100 Vinuesa Arbos, Ma. Asunción ........... 36480969 05,7599 L
101 Guardia Fumas, Elena ....................... 73189690 05,7588 L
102 Sagrera Gómez, Neus ....................... 43417544 05,7233 L
103 Vilaregut Matavacas, Anna ................ 33945794 05,7200 L
104 Gil Guijas, Rosa ................................. 39881958 05,7184 L
105 Vila Baranera, Josefina ...................... 78001954 05,7097 L
106 Minguell Solé, Ma. Teresa ................. 78074146 05,6964 L
107 Isern Meix, Maria del Mar .................. 52609009 05,6949 L
108 García Roca, Ana ............................... 40559134 05,6943 L
109 Hereu Pla, Ma. Asunción ................... 77891601 05,6855 L

N Cognoms i nom DNI T P
110 López Expósito, Montserrat .............. 45466497 05,6816 L
111 Cros Roca, Marta ............................... 40304293 05,6746 L
112 Escobar Atero, Francisca .................. 38824381 05,6568 L
113 Figols Sanmartí, Maria Jesús ............ 36969932 05,6526 L
114 Medina Robles, Rosa Maria .............. 77306217 05,6269 L
115 Miró Cubias, Ma. Teresa .................... 38066887 05,6259 L
116 Pont Güell, Ma. Teresa ...................... 39859357 05,6212 L
117 Andreo España, Núria ........................ 33926793 05,6144 L
118 Planas de Farnes Valenti, Montserrat 40346653 05,6045 L
119 Zarzoso Martín, Maria Pilar ............... 39169718 05,6003 L
120 Falgas Carbó, Maria Carmen ............ 78001726 05,5942 L
121 Espinosa Gómez, Mònica .................. 46062170 05,5896 L
122 Bautista Erustes, Maria Carmen ....... 43419533 05,5786 L
123 Suñé Suñé, Ma. Alba ......................... 39330283 05,5667 L
124 Rivera Mora, Carme ........................... 37378656 05,5594 L
125 Molins Goma, Margarida ................... 46581849 05,5001 L
126 Marco Espigule, Maria Assumpció ... 79295584 05,4955 L
127 Huici Díaz, Belén ................................ 40338240 05,4855 L
128 Mendia Martí, Ma. Rosa .................... 39878637 05,4823 L
129 Amblas Molina, Núria ......................... 33954497 05,4146 L
130 García Cortada, Ma. Magdalena ....... 37371524 05,4090 L
131 Méndez Canals, Ana .......................... 46622695 05,4076 L
132 Figueras Pagés, Fátima ..................... 77627046 05,4050 L
133 Mercè Tella, Montserrat ..................... 43742561 05,4000 L
134 Bonells Oliver, Alba ............................ 46726741 05,3971 L
135 Castro Bohorquez, Inmaculada ......... 52172012 05,3929 L
136 Montiel Esteva, Montserrat ................ 37685265 05,3878 L
137 Egea Sells, Anna ................................ 38797133 05,3722 L
138 Cabré Mir, Sílvia ................................. 33883743 05,3521 L
139 Trepat Andrés, Anna .......................... 38081792 05,3458 L
140 Mestre Franch, Claudia ..................... 39894018 05,3190 L
141 Nadal Vergel, Antònia ........................ 43682112 05,3109 L
142 Morist Nevado, Esther ....................... 39319496 05,2970 L
143 Invernon Ruiz, Rosa Maria ................ 52140661 05,2942 L
144 López Nogués, Nuria ......................... 36987969 05,2942 L
145 Trepat Reig, Carme ............................ 78148683 05,2876 L
146 Blanco Vera, Maria Dolores ............... 46055970 05,2866 L
147 Jiménez García, Ma. Remedios ........ 38440662 05,2715 L
148 Mazarico Arnau, Ma. Teresa .............. 40897628 05,2704 L
149 Martí Bertrand, Ma. Belén ................. 46116580 05,2655 L
150 Baradad Terrado, Mònica .................. 43731685 05,2484 L
151 Roig Mateu, Maria Jesús ................... 38085030 05,2465 L
152 Guix Reixach, Carme ......................... 77912238 05,2378 L
153 Melendo Illescas, Rafaela .................. 39720060 05,1829 L
154 Cunill Grasa, Ma. Dolors ................... 39348529 05,1453 L
155 Aparicio Ventura, Ma. Amparo .......... 35106894 05,1389 L
156 Mateu Vidal, Àngels ........................... 40880432 05,1343 L
157 Querol Gras, Anna ............................. 46332281 05,1328 L
158 Garolera Casadevall, Ana .................. 33944373 05,1163 L
159 Canellas Montero, Felisa ................... 39719319 05,1104 L
160 Arrufat González, Núria ..................... 78079853 05,1067 L
161 Sánchez Florencio, Maria .................. 11763296 05,0731 L
162 García Muñoz, Roser ......................... 53123289 05,0578 L
163 Rodríguez Rodríguez, Maria Isabel ... 35092516 05,0478 L
164 Sánchez Mellado, Maria Huertas ...... 33879481 05,0465 L
165 García Llobet, Gemma....................... 45539147 05,0368 L
166 Jove Jove, Marina Ma. ...................... 78081291 05,0342 L
167 Cruz González, Leonor ...................... 46543838 05,0286 L
168 Manau Capsada, Ruth ....................... 34758949 05,0222 L
169 López Falcón, Eva ............................. 52436348 04,9998 L
170 Marquilles Ferrer, Dalia ...................... 73193277 04,9681 L
171 Pérez Soria, Patrocinio ...................... 25324418 04,9637 L
172 Machuca Caballero, Isabel ................ 43627298 04,9099 L
173 Florensa Brianso, Ma. Pilar ............... 17709311 04,9089 L
174 Anfruns Freixas, Glòria ....................... 53125039 04,9038 L
175 Sistere López, Yolanda ...................... 39901705 04,8925 L
176 Caralt Robles, Judith ......................... 34749585 04,8767 L
177 Casas Guardiola, Maria del Carme ... 38828420 04,8750 R
178 Miró Abella, Eva ................................. 38126814 04,8645 L
179 Solsona Trullols, Carme ..................... 78072068 04,8510 L
180 Morales Martínez, Sílvia ..................... 78086174 04,8489 L
181 Marfil Cabrera, Olga ........................... 38092361 04,8432 L
182 González García, Montserrat ............. 36987367 04,8331 L
183 Romero Granados, Inmaculada ........ 52463091 04,8110 L
184 Pérez Casas, Montserrat ................... 39889236 04,8093 L
185 Prieto Garrido, Maria Luisa ............... 43444927 04,8078 L
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186 Areny Guerrero, Núria ........................ 38094809 04,8054 L
187 Rodríguez Rodríguez, Vanessa ......... 46753893 04,7650 L
188 Moran Fernández, Beatriz ................. 33885332 04,7513 L
189 Vilchez Fuentes, Montserrat .............. 46586137 04,7451 L
190 Martí Torres, José .............................. 33890619 04,7385 L
191 Ricart Claver, Joaquima ..................... 52425702 04,6738 L
192 Solsona Cueva, Maria Belén ............. 19006883 04,6569 L
193 Illana Dalmases, Montserrat .............. 46585839 04,6473 L
194 Piña Fernández, Cristina ................... 46698807 04,5943 L
195 Nieto Cardenas, Maria José .............. 38145156 04,5888 L
196 Domingo Fornells, Dunia ................... 39341736 04,4044 R
197 Gómez García, Maria Isabel .............. 39365555 04,2865 L
198 Díaz Sánchez, Cristina ....................... 46679900 04,1910 L
199 Abril Ruiz, Mercedes .......................... 43502913 04,1380 L
200 Luengo Sancho, Ma. Dolors ............. 38504185 03,9389 L

Anglès
001 Redondo Isanta, Sandra .................... 77741161 07,0374 L
002 Planella Pons, Judit ........................... 77910989 06,6568 L
003 Canals Butcher, Alexandra ................ 40327232 06,6422 L
004 Antolín Codina, Marta ........................ 38125018 06,6188 L
005 González Merino, Mireia .................... 38125782 06,6159 L
006 Clarens Blanco, Inmaculada .............. 36987763 06,6017 L
007 Santisteban Requena, Maria Teresa . 38499772 06,6000 L
008 Taberner Bou, Ma. Lourdes .............. 40522576 06,4514 L
009 Romero Alonso, Raúl ......................... 52466326 06,4471 L
010 Mozas Benitez, David ........................ 44006685 06,4187 L
011 Felip Falco, Rosa Maria ..................... 40436991 06,3822 L
012 Cotado Galan, Blanca Pilar ............... 34954711 06,3719 L
013 Reguant Gallego, Ricard .................... 39363551 06,2978 L
014 Arrey Díaz, Sònia ............................... 77915236 06,2777 L
015 Mateos Ramírez, Ana ......................... 38081187 06,2097 L
016 García Martínez, Maria Rocio ............ 52640195 06,1145 L
017 Lloses Sala, Elena .............................. 39366751 06,0964 L
018 Castel Hugues, Deborah V. ............... 46336957 06,0929 L
019 Parés Francisco, Maria Ana .............. 46538380 06,0530 L
020 Serrat Cols, Montserrat ..................... 77115692 05,9988 L
021 Silvestre García, Cristina ................... 44851282 05,9967 L
022 Vilaro Masegur, Maria ........................ 40304433 05,9701 L
023 Vives Cifre, Immaculada .................... 44003816 05,8824 L
024 Castillo Gómez, Maria ........................ 40528962 05,7633 L
025 Hernández Badia, Ma. del Carmen .. 52655960 05,7632 L
026 Sitja Franquesa, Ernest ..................... 35063644 05,7316 L
027 Álvarez Camarasa, Ma. Pilar ............. 43720896 05,7033 L
028 Delgado Costa, Ma. Jesús ................ 40994904 05,6898 L
029 Castelló Masip, Sílvia ......................... 46348754 05,6833 L
030 Panisello Carles, Anna ....................... 52608666 05,6111 L
031 Requena López, Cristina ................... 46637044 05,5887 L
032 Casadevall Babores, Enric ................. 40306268 05,4772 L
033 Lara Padrisa, Maria del Mar .............. 53122848 05,4757 L
034 Grabuleda Salart, Ana ....................... 77911901 05,4045 L
035 Callejon Hernández, Ester ................. 46349217 05,2978 L
036 Riera Tolo, Ma. de la Rosa ................ 39725956 05,1009 L
037 Xifre Cordero, Maria Carmen ............ 39691486 05,0619 L
038 Escrig Rebula, Judith ......................... 46684561 05,0222 L
039 Lario Ruset, Sònia ............................. 40322633 04,9850 L
040 Tora Colomes, Marina ........................ 43718332 04,9798 L
041 Uceda Ortega, Rocio ......................... 52424204 04,9437 L
042 Carballo Anivarro, Emma Maria ........ 52770595 04,9266 L
043 Rueda Pérez, Eva .............................. 45487052 04,9255 L
044 Pujol Nadal, Inmaculada .................... 40319717 04,8855 L
045 González Doblas, Ma. Carmen ......... 43629044 04,8827 L
046 Duarte Calderón, Maria José ............ 44993070 04,8183 L
047 Barbera Mare, Montserrat ................. 39886445 04,6400 L
048 Rosa Ariza, Ana ................................. 40463564 04,4844 L
049 Sobradillo Cardona, Natalia ............... 39715949 04,3034 L
050 Costa Sendra, Ana ............................ 77785225 04,1462 L

Educació física
001 Bracons Ribo, Immaculada ............... 37744090 07,2828 L
002 Hernández Yebra, Irene ..................... 77306733 06,9923 L
003 Serrano Serrano, Olga ....................... 78579640 06,9571 L
004 Rocasalva Reixach, Sònia ................. 40317002 06,6982 L
005 Sánchez Padilla, Jordi ....................... 77738489 06,6861 L
006 Castells Bobillo, Ramón .................... 43734372 06,4658 L
007 Tarres Camprecios, Montserrat ......... 46115941 06,4255 L
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008 Serra Tarrus, Maria ............................ 46673556 06,3976 L
009 Alba Ferré, Mireia ............................... 78084477 06,3167 L
010 Melines Rius, Eva ............................... 78082357 06,2889 L
011 Dudagoitia Garitaonaindia, J. Andoni 72254212 06,2874 L
012 López López, Maria Carmen ............. 38449766 06,2069 L
013 Marquet Díaz, Silvia ........................... 39889671 06,0829 L
014 Brugue Soler, Francisca..................... 40309704 06,0426 L
015 Garrido Marco, Elena ......................... 39181147 05,9741 L
016 Muñoz Martínez, Roberto .................. 43437639 05,9405 L
017 Rueda García, Laura .......................... 38088108 05,9305 L
018 Ollé Miró, Montserrat ......................... 77831380 05,9000 L
019 Arán Pastor, Javier ............................. 43725416 05,8055 L
020 Reig Pelleja, Meritxell ......................... 39707536 05,7990 L
021 Mas Barrio, Margarida ....................... 39329527 05,7919 L
022 Reñe Cami, Judith ............................. 43741823 05,7911 L
023 Rusell Armengol, Inmaculada ............ 33936257 05,7868 L
024 Masdeu Turón, Jorge ......................... 46671223 05,7467 L
025 Martínez Martínez, Ma. Pilar .............. 40435591 05,7088 L
026 Baello Vidal, Maria Reyes .................. 22560162 05,5889 L
027 Alonso Cantorné, Guillermo .............. 46561538 05,5778 L
028 Simó Alcaraz, Ma. Cristina ................ 43423370 05,5387 L
029 Sabanes Solé, Ma. Teresa ................. 40877114 05,5350 L
030 Herrera Cabrera, Maria del Pilar ....... 52151216 05,5088 L
031 Pacheco Pacheco, Francisco ............ 78000736 05,3956 L
032 Beguer Larrumbe, Ma. Cinta ............. 52606644 05,3917 L
033 Farré Soler, Montserrat ...................... 77316494 05,3673 L
034 Vergara Bayerri, Rosa Maria ............. 52607096 05,3651 L
035 Pena Muñoz, Sara ............................. 52429462 05,3351 L
036 Alfonso Moragues, Joaquín Ramon .. 20015473 05,3178 L
037 Aznar Ventura, Montserrat ................. 46585924 05,3011 L
038 Torrents Antolin, Pedro ...................... 43712877 05,2685 L
039 Paya Poveda, Remedios ................... 44754687 05,2578 L
040 Escola Campabadal, Miquel Angel ... 43707147 05,2154 L
041 Canalejas Largo, Javier ..................... 52172530 05,2120 L
042 Fernández Fernández, Sílvia ............. 43442488 05,1977 L
043 Costa Compaño, Ma. Queralt ........... 77737837 05,1299 L
044 Moreno Borrell, Montse ..................... 39701643 05,1066 L
045 Vidal Caro, Juana Antònia ................. 46685691 05,0555 L
046 Duaigües Reig, Mònica ...................... 78079676 05,0437 L
047 Meroño Estepa, Begoña .................... 46578455 05,0004 L
048 Raido Mangues, Ma. Dolors .............. 43714790 04,9988 L
049 Badenes Orti, Alejandro ..................... 18993711 04,9967 L
050 Besora Ribas, Simeó ......................... 39886990 04,9694 L
051 Sanjuan de Diego, Alberto ................ 39896281 04,9667 L
052 Badia Gamón, Montserrat ................. 78078253 04,9666 L
053 Blasco Blanch, Javier ........................ 77783729 04,9639 L
054 Blanch Pelecha, Carlos Javier .......... 52604374 04,9422 L
055 Ardid Ubed, Mònica ........................... 77629019 04,9292 L
056 Miguel Soriano, Santiago .................. 18410398 04,8716 L
057 González González, Amàlia Begoña . 46737874 04,8649 L
058 Torres Torres, Immaculada ................ 39887841 04,8266 L
059 Cano Quesada, Magdalena ............... 43512444 04,7722 L
060 Haba Molina, Luis de la ..................... 18983498 04,7414 L
061 Ferrando Villarroya, Carlos ................ 52606501 04,7389 L
062 Trullenque Gisbert, Cristina ............... 46646371 04,7331 L
063 Ribalta Alcalde, Maria Dolors ............ 78086588 04,7278 L
064 García Alonso, Jordi .......................... 43429111 04,7222 R
065 Llorens Perea, Juan Antonio ............. 37333746 04,6799 L
066 Muñoz Romero, Carina Mónica ........ 46815691 04,6426 L
067 Fontana Martín, Vicente ..................... 36568630 04,6332 L
068 González Navarrete, Luís ................... 46229503 04,5974 L
069 Del Valle Mesegue, Maria Theresa .... 46570183 04,5888 L
070 Vidal Bisbal, Sara ............................... 46659946 04,5331 L
071 Ribas Solé, Ramón ............................ 39704627 04,4847 L
072 Romero Agenjo, Juan Antonio .......... 38804970 04,4482 L
073 Ramírez Díaz, Begoña ....................... 44175354 04,4374 L
074 Jiménez Alarcón, Andrea ................... 72550874 04,4117 L
075 Sanceledonio Usero, Xavier ............... 39367268 04,2850 L
076 Masachs Serra, Oriol ......................... 46690210 04,2822 L
077 Palomo Corona, Susana .................... 46776781 04,2735 L
078 Calvo Santero, Luisa .......................... 47611999 04,2520 L
079 Ruiz Sánchez, Lucia .......................... 37330603 04,0370 L
080 Ruiz Radigales, Clara Teresa ............. 44005523 03,9859 L

Educació musical
001 Orta Fernández, Ma. Isabel ............... 33877277 07,5843 L
002 García Puig, Jemina ........................... 43443650 07,1444 L
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003 Lladó Contijoch, Maria ....................... 39165008 07,0362 L
004 Sellart Bascompte, Roger ................. 39356173 06,9382 L
005 Elias Gavernet, Núria ......................... 78079563 06,8426 L
006 Oliver Izquierdo, Carolina ................... 38143559 06,6956 L
007 Palau Martín, Ramón Felix ................ 78087750 06,6818 L
008 Sales Roqueta, Clara ......................... 46137910 06,6219 L
009 Linares Calcena, Pilar ........................ 38113170 06,5842 L
010 Bracons Ribo, Maria Mercè ............... 37727548 06,5655 L
011 Rodoreda Pujantell, Marta ................. 44003545 06,5398 L
012 Fillat Salvador, Maria Rosa ................ 45481153 06,4956 L
013 Jubany Vila, Jordi ............................... 33948203 06,4944 L
014 Villaro Buj, Maria Assumpta .............. 78089858 06,3464 L
015 Creus Escusa, Neus .......................... 44984375 06,3079 L
016 Ortiz Riera, Ma. Esther ...................... 43736286 06,2808 L
017 Ufartes Ollé, Gemma ......................... 38091374 06,2545 L
018 Santamaría Llavall, Anna ................... 39371769 06,2221 L
019 Clota Colom, Maria ............................ 43722935 06,2040 L
020 Bertran Puigpinos, Ricard ................. 78067799 06,1003 L
021 Bover Franquesa, Ma. Dolores ......... 33956287 06,0577 L
022 Solé Parra, Misericordia .................... 39855305 05,8662 L
023 Montero Comas, Rosa Maria ............ 77476562 05,7711 L
024 Martínez Rosales, Sílvia ..................... 43536866 05,7704 L
025 Felices Vinyals, José Antonio ............ 46633115 05,7678 L
026 Pachon Soto, Ana Belén ................... 43746141 05,6837 L
027 Cladellas Pou, Mònica ....................... 77306409 05,6833 L
028 Cañigueral Rodríguez, Sira ................ 40339372 05,6609 L
029 García Pujol, Sandra .......................... 77784951 05,6009 L
030 Mayo Rodríguez, Eva ......................... 77306886 05,5851 L
031 Calvet López, Maria del Mar ............. 46725541 05,3445 L
032 Obrados Muria, Juan Manuel ............ 78582655 05,3062 L
033 Delgado Sánchez, Eva Alejandra ...... 46739486 05,2815 L
034 Llamas Rodríguez, Julio Cesar ......... 20801908 05,2591 L
035 Durany Brunet, Elisenda .................... 46754675 05,1203 L
036 Jovell Casals, Gisela .......................... 46777907 05,1112 L
037 Furones Rodríguez, Ricardo José ..... 46689268 05,0888 L
038 Farrés Coma, Marta ........................... 77612104 05,0852 L
039 Gayete Acero, Iris .............................. 39725173 05,0796 L
040 Salazar Rodríguez, Félix .................... 38083267 05,0487 L
041 Folch García, Jesús ........................... 52605555 04,9832 L
042 Llurda Betorz, Roberto ...................... 43716114 04,9787 L
043 Rodríguez Rodríguez, Concepcion ... 46760955 04,7680 L
044 Pérez Aznar, Agustín .......................... 33408709 04,7325 L
045 Izquierdo Vigil, Carolina ..................... 47610192 04,6889 L
046 Suances Allende, Eva ........................ 39893902 04,6862 L
047 Estrada Estevez, Núria ...................... 52207888 04,6537 L
048 Llauradó Farré, Emili .......................... 43711786 04,6537 R
049 Masso de Ferrer, Beatriz ................... 46341432 04,6259 L
050 Ferré Yegola, Maria Isabel ................. 40863043 04,6117 L
051 Abella Solé, Sònia .............................. 39735216 04,5184 L
052 Espuny Casanova, Yolanda Paula .... 52604646 04,4923 L
053 Toledano Casitas, Inés ....................... 43695869 04,4658 L
054 Dago Montel, Ma. Elisabet ................ 43706224 04,2549 L
055 Pujol Planella, Marta .......................... 40332280 04,2061 L
056 Fernández Tresserras, Elsa ............... 45541604 04,1059 L
057 Font Batalle, Roser ............................ 77912168 03,9931 L
058 Ribas Aragay, Maria Helena .............. 43670437 03,9929 L

Cos de professors d’ensenyament secundari

N Cognoms i nom DNI T P
Alemany
001 Franquesa Godia, Montserrat ........... 40897833 07,1216 L
002 Torres Santaella, Ma. del Carmen..... 39691682 05,4464 L

Anglès
 001 Rios Gómez, Manuel .......................... 37285482 12,8800 E
002 Solé Clotet, Ramón ............................ 41076698 11,5600 E
003 Torrella Prat, Gemma ......................... 46114926 09,2500 E
004 García Aparicio, Rosa Maria ............. 46566628 07,5165 L
005 Garbutt , Paul Brian ........................... 70187399 06,6383 L
006 Blasco Cerezuela, Adelaida ............... 33409591 06,5887 L
007 Corominas Puig, David ...................... 40315447 06,5865 L
008 Espadero Solano, Olga ...................... 21501052 06,4833 L
009 Martínez García, Victòria ................... 18992523 06,3439 L
010 Colautti, Sabrina ................................. 00292562 06,2955 L
011 Ortíz Lobato, Manuel ......................... 52736718 06,2312 L

N Cognoms i nom DNI T P
012 Ramos Gadea, Mercedes .................. 39687483 06,2133 L
013 Malonda Mena, Anna ......................... 20014531 06,0488 L
014 Planaguma Vilalta, Lourdes ............... 77908752 05,6544 L
015 Mendiz Noguero, Elena ..................... 43683242 05,5089 L
016 Buenacasa Cañas, Ana Belén ........... 38106149 05,4066 L
017 Díaz de Alda Sans, Sílvia .................. 43715939 05,3038 L
018 Pastor Gomar, Rafael ......................... 20433221 05,3033 L
019 Piñeiro Pérez, Marcos ........................ 33326299 05,2177 L
020 Sánchez Marchante, Yolanda Carmen 21503693 05,0645 L
021 Aguilar Llavore, Sergi ......................... 40328112 05,0420 L
022 Boix García, Ma. Asumpció ............... 33480193 04,9499 L
023 Cusco Donadeu, Jorge ...................... 77609702 04,9432 L
024 Dies Guiral, Caterina Neus ................ 43710199 04,8988 L
025 Caceres Pratsavall, Núria .................. 33887030 04,8899 L
026 González Iborra, Ma. Eugènia ........... 43711965 04,8243 L
027 Miró Bargallo, Núria ........................... 39693490 04,8075 L
028 Moliner Moliner, Maria Isabel ............. 73386926 04,7721 L
029 Pérez Freixinet, Oscar ........................ 43704858 04,6266 L
030 Gimeno Vidal, Dolores ....................... 52799244 04,5744 L

Biologia i geologia
001 Morist Arnella, Núria .......................... 35073814 09,8640 E
002 Rodrigo Romaguera, Ma. Carmen .... 20801988 06,1517 L
003 Gavilà Pérez, Ma. Beatriz .................. 28996707 06,0736 L
004 Pedros Cholvi, Jesus ......................... 52675667 05,8242 L
005 Coll Serra, Montserrat ....................... 40311251 05,7993 L
006 Ros Calsina, Francesc Xavier ............ 39186409 05,7739 L
007 Pons Sayols, Rosa ............................. 77999046 05,7081 L
008 Ruiz Garzón, Anna ............................. 38441155 05,6102 L
009 Barniol Solernou, Ma. Montserrat ..... 39317941 05,4845 L
010 Sonet Mestre, Núria ........................... 46633917 05,4823 L
011 Casado Serra, Jaume ........................ 40291920 05,4578 L
012 Ardiaca Burgués, Anna Isabel ........... 43705227 05,2653 L
013 Gifra Mariano, Ma. Teresa ................. 40320986 05,2190 L
014 Roldán Muñoz, Jorge ........................ 46229676 05,2075 L
015 Suñer Zurdo, Maria Asunción ........... 40435259 05,2051 L
016 Moncho Peiró, Eva Ma. ..................... 20011838 05,1209 L
017 Valero Ferrando, Ma. Mercè .............. 38080965 05,0138 L
018 Calderer Mas, Roger .......................... 44002514 05,0115 R
019 Jaso Margarit, Ma. José .................... 46121464 04,9342 L
020 Prat Sagales, Roger ........................... 39160426 04,8042 L
021 García del Río, Andrea Maria ............ 38077702 04,7759 L
022 Arpio Herrera, Enrique Alfonso ......... 38439481 04,4008 L
023 Martínez Olivares, Josefa .................. 27462722 04,3912 L
024 Sánchez-Ballesteros Rodriguez, Enrique 37694058 04,3882 R
025 González Martín, Milagros ................. 36933515 04,3677 L
026 Ruíz Bellido, Maria Pilar ..................... 36983017 04,2748 L
027 Pamplona Fernández, Mertxe ........... 72530757 04,0833 L
028 Galeote Nadal, Ester .......................... 43526534 04,0233 L
029 Villafranca Ortega, Jesús Pablo ........ 46591071 03,7778 L

Dibuix
001 Aznar Batalla, Sílvia ........................... 78074935 06,4392 L
002 Massanella Capdevila, Sílvia ............. 77916612 06,2911 L
003 Nuevo Alvaro, Gemma ....................... 35080640 06,1167 L
004 Anaya Pérez, Miguel Angel ................ 20429471 05,9831 L
005 Vento Martí, Maria Consuelo ............. 29165055 05,9450 R
006 Serra Oliveras, Margarida .................. 39355319 05,7942 L
007 López del Castillo Ruíz, Maria .......... 38080310 05,7857 L
008 Peralta Gamez, Manuel Luis ............. 38067995 05,7494 L
009 Plaja Rustein, Núria ............................ 46231405 05,7032 L
010 Hernández Lafuente, Gemma ........... 43690200 05,5304 L
011 Planas Portell, Maria Assumpta ........ 40441631 05,3486 L
012 Pérez Francisco, Marta ...................... 18939439 05,3467 L
013 Moreno Fernández, José ................... 33872677 05,2889 L
014 Català Roig, Antoni ............................ 43403059 05,2349 L
015 Puig Rovira, Ernesto .......................... 38780315 05,1788 L
016 Massaguer Sánchez, Olga ................. 78001486 05,1751 L
017 Romans Planas, Judit ........................ 40336363 05,1520 L
018 Florido Sanleón, Begoña ................... 24331048 05,0561 L
019 Pérez Massana, Ester ........................ 39359341 04,9742 L
020 Vidal Ripoll, Eva ................................. 38816542 04,9689 L
021 González Papiol, Montserrat ............. 77783898 04,9510 L
022 Castillo Civit, Leopoldo ...................... 37274394 04,9317 L
023 Lucas Martín, Alejandro ..................... 46727759 04,7673 L
024 Jiménez Albiol, Marta ........................ 47652431 04,7393 L
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025 Sebastián Granell, Joan ..................... 22681719 04,7330 L
026 Piqueres Francés, Consuelo ............. 20423791 04,6867 L
027 Sans Ramos, Mònica ......................... 43692981 04,4294 L
028 Mariné Juanpere, Jordi ...................... 39855508 03,9530 L

Economia
001 Chumilla Morote, José Antonio ......... 36556239 13,6500 E
002 Canet Prats, Maria Eugenia .............. 20014413 06,0709 L
003 Moncada Collado, Ma. José ............. 72533110 05,9635 L
004 Venegas Ochoa, Maria Rosario ......... 34730485 05,9574 L
005 Lázaro Quílez, Ma. Pilar ..................... 39699707 05,8778 L
006 Cufi Garrido, Marta ............................ 40454948 05,8167 L
007 Masip Curto, Ma. del Carmen........... 52600991 05,7677 L
008 Batlle García, Carles .......................... 52216460 05,7529 L
009 Sellés Sala, Ma. Rosa ........................ 78079197 05,6249 L
010 Riu Justo, Gemma ............................. 43706125 05,5309 L
011 Montoliu Monfort, Ma. Teresa ........... 52794383 05,4485 L
012 Plana Mas, Josep .............................. 39343117 05,4040 L
013 Rodríguez Vea, Valentí ....................... 40317270 05,3860 L
014 Escuder Vilaltella, Jordi ...................... 40311446 05,3097 L
015 Palau Gibert, Ana Cristina ................. 40322381 05,2830 L
016 Vilardell Panicot, Marta ...................... 33943633 05,0454 L
017 Romero Alagarda, José Tomás ......... 18967185 05,0266 L
018 Armengol Junyent, Maria Teresa ....... 78075422 04,8480 L
019 Herrera López, Rafael ........................ 21494632 04,7478 L
020 Callau Mascarell, Lorenzo ................. 40931368 03,9713 L

Educació física
001 Bonet Juncosa, Melània .................... 39330607 09,6300 E
002 García Montañola, Ma. Angeles ........ 40885738 06,2956 L
003 Mora Verdeny, Josep Ma. .................. 43704768 06,2470 L
004 Osua Quintana, Jorge Eduardo ........ 38149201 06,0234 L
005 García Solà, Alberto ........................... 33435637 05,8950 L
006 Busuldu Pujols, José ......................... 33865598 05,7888 L
007 Aresté Martí, Laura Carmen .............. 43422024 05,7791 L
008 Lacasa Ahijado, Alfredo ..................... 18033849 05,4797 L
009 Martí Subirós, David .......................... 40323283 05,4388 L
010 Francisco Palomares, Ma. Dolores ... 25425000 05,3204 L
011 Llamas Toledano, Josué .................... 37326600 05,2983 L
012 Comalat Roca, Ana ............................ 40320354 05,2971 L
013 Vila Torrents, Ma. del Coral ............... 40327138 05,2806 L
014 Asbert Alsina, Elena ........................... 46228882 05,2561 L
015 Yeste Morente, Fco. Javier ................ 38448338 05,1150 L
016 Camprubí Ruíz, David ........................ 35086170 05,0917 L
017 Oliver Sero, Josep Albert .................. 46776617 05,0581 L
018 Peco Yeste, Joaquín .......................... 25134202 05,0579 L
019 Fernández Benítez, Cristobal ............ 46668448 04,9822 L
020 Llach Calmó, Mònica ......................... 40326309 04,9676 L
021 Sáez Alonso, Maria Isabel ................. 37381348 04,9190 L
022 Belenguer Ferrando, Sònia ................ 18984931 04,9041 L
023 Escuriola Llorens, Francisco José .... 18968795 04,8274 L
024 Sánchez Santos, Víctor ..................... 38088727 04,8036 L
025 Peraire Gallen, Ma.Carmen ............... 18976599 04,7861 L
026 Corominas Ribera, Laura ................... 39343995 04,6888 L
027 Sabaté Olivart, Yolanda ..................... 43726478 04,5221 L
028 Ramos Manjarín, Clara ...................... 37382439 04,5194 L
029 Alsina Pagés, Joan ............................ 39874106 04,5025 L
030 Delgado Clanchet, Inmaculada ......... 44179045 04,4148 L
031 Bazin Rivero, Alejandra ...................... 43522190 04,3415 L
032 Ferrer Gendrau, Andreu ..................... 41082438 04,3401 L
033 López Córdoba, Jesús ...................... 73553810 04,3355 L
034 Sánchez Fernández, Josep Lluis ...... 39346889 04,3083 L
035 Tarrega Escrihuela, Oscar .................. 40935699 04,2970 L
036 Clares Clavera, Marta ........................ 52160111 04,2314 L
037 Ramallo Núñez, Ana Pilar .................. 33892655 04,2109 L
038 Herrera Segurado, Benjamín ............. 43442343 03,9296 L

Física i química
001 Suárez García, Frederic ..................... 37360940 10,3600 E
002 Vidal Civit, Montserrat ....................... 39688313 06,4999 L
003 Calbet Nebot, Pascual ....................... 39846442 05,9645 L
004 Cabra Riera, Maria Antònia ............... 43671067 05,9422 L
005 Yague Ferrer, Àngel ............................ 17680435 05,8964 L
006 Castell Marcos, Oscar ....................... 29018802 05,8850 L
007 Saballs Busques, Pere ....................... 78002813 05,8610 L
008 Barrueso Martínez, Ma. Luisa ........... 21478141 05,7800 L
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009 Sánchez Almela, Aurelio Pascual ...... 52799028 05,5755 L
010 Barceló Sitja, Juan ............................. 77912680 05,5248 L
011 Casasús Estellés, Ma. José .............. 25380894 05,3804 L
012 Tallada Cervera, Arturo Juan ............. 40935494 05,2901 L
013 Ramírez Serrano, Juan Ramon ......... 43518254 05,2194 L
014 Bofill Ayuda, Sònia Cristina ............... 46646477 05,1686 L
015 Carandell Poch, Núria ........................ 40327914 05,1452 L
016 Farré Gomes, Pere ............................. 43700295 05,1400 L
017 Castells Herrero, Josep ..................... 20794901 05,1037 L
018 Rodoreda Ollé, Maria Teresa ............. 39335833 05,0332 L
019 Molina Prieto, Ma. Esther .................. 44004496 04,9278 L
020 Padial López Vizcaino, Maria Luisa .. 39693133 04,8405 L
021 López Casado, Ana Maria ................. 45460804 04,8099 L
022 Albesa Jordán, Ma. Cristina .............. 78578360 04,8053 L
023 García Peláez, Eduardo ..................... 52177243 04,6664 L
024 Maresma Ribes, Ma. Soledad ........... 43711285 04,4541 L
025 Soteras Pérez, María Pilar ................. 38080532 04,3445 L
026 Margeli Voelp, Marta Isabel ............... 43677003 04,2814 L
027 Domènech Homdedeu, Celia ............ 77833580 04,2552 L
028 Batlle Romero, Joan .......................... 77914562 04,2276 L
029 Cordova Val, Ester ............................. 25441055 04,1519 L
030 García Torres, Ma. Angeles ............... 77309033 04,1299 L
031 Pérez Roger, Maria Isabel ................. 22697544 04,0999 L
032 Cava Almohalla, Juan Carlos ............ 38801564 04,0720 L
033 Esquiva Berral, Carmen ..................... 33487865 04,0266 L
034 Esperanza Quintana, Ma. Lourdes ... 21493746 04,0266 L
035 Nicolas Ponsico, Maria Eugenia ........ 46650430 04,0166 L
036 Moscoso González, Maria Dolores ... 39718311 04,0119 L
037 Tomàs Grasot, José ........................... 40319737 03,9577 L
038 Morales Rodríguez, Javier ................. 46638710 03,6860 L

Francès
001 Pascual Calvo, Xavier ........................ 39343253 07,3031 L
002 Garrido Blasco, Adoración ................ 20418246 07,2191 L
003 Pla Barcelo, Susana ........................... 40316043 07,1706 L
004 Muñoz Puig, Clara ............................. 25409919 06,4015 L
005 Carballeda Hernando, Maria-Olvido .. 13093979 06,2334 L
006 Valentín Fernández, Jovita ................. 46636897 06,0822 L
007 Carol Crusells, Maria Núria ................ 35042257 06,0811 L
008 Calleja , Giselle ................................... 01510798 05,7405 L
009 Grifol Isern, Estel ................................ 46692850 05,5750 L
010 Fustagueras Farré, Irene .................... 39184822 05,3482 L
011 Domínguez Ojer, Rocío ...................... 52174704 05,1120 L
012 Robles Miserachs, Montserrat .......... 35093393 04,9164 L
013 Alonso Velazquez, Ma. del Carmen .. 35085069 04,6621 L
014 Bustamante Haba, Camilo ................ 78073612 04,6355 L
015 Rinaz, Ismail ....................................... 00023159 04,5764 L

Grec
001 Gomollon García, Benjamín ............... 25140593 06,6567 L
002 Navarro Lezcano, Dominica .............. 25452471 06,4640 L
003 Irusta Marichalar, Gurutze ................. 34081435 06,3752 L
004 Toro Delgado, Isabel .......................... 40980168 06,3632 L
005 Xurigué Espigulé, Albert .................... 46539656 06,0507 L
006 Cucalon Tost, Maria ........................... 18164127 05,7638 L
007 Mut Arbos, Juan ................................ 34067262 05,3431 L
008 Alcover Sagrera, Marta ...................... 43679587 04,9240 L
009 Serra Otero, Yolanda ......................... 43528518 04,7472 L
010 Ballesteros Castañeda, Blanca ......... 13147071 04,6571 L

Llatí
001 Pastor Gomar, Ma. Carmen .............. 20424617 06,2726 L
002 Fabregues Pomer, Magdalena........... 41500296 06,2632 L
003 Ros Pastor, Carmen ........................... 52792587 05,9275 L
004 Iranzo Abellán, Salvador .................... 43419570 05,4175 L
005 Queralt Monistrol, Mario .................... 43424921 05,3666 L
006 Jorba Trillas, Norma ........................... 40989948 05,3402 L
007 Hoces Olarte, Abel ............................. 72782351 05,1391 L
008 Cester Yus, Ma. del Mar ................... 17731536 04,9177 L
009 Barril Bresco, Carme ......................... 78077554 04,6878 L
010 Cozar Marin, José Maria ................... 46567812 04,4787 L

Matemàtiques
001 Moragues Brenuy, Josep Ma. ........... 46311155 13,8750 E
002 Capsada Blanch, Ramón ................... 39025351 11,2800 E
003 Moreno Ariño, Ma. del Carmen ......... 52250897 10,1360 E
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004 Peraire Durba, Rosa .......................... 35056234 07,5842 L
005 Pruñonosa Reverter, José Vicente .... 50415553 06,4667 L
006 Roca Batlle, Jaume ............................ 46533654 06,1440 L
007 Orts Muñoz, Abilio ............................. 20012845 06,0223 L
008 García Argudo, José Damián ............ 19898588 05,7131 L
009 Martínez Bosca, José Francisco ....... 20427274 05,6859 L
010 Jurado Pérez, Damian ....................... 40323904 05,5864 L
011 Pérez Heras, Estrella .......................... 12763547 05,4190 L
012 Ripolles Orti, Marta ............................ 18987209 05,3966 L
013 Cusi Moner, Helena ............................ 40427085 05,3608 L
014 Jiménez García, Juan ........................ 38067811 05,3311 L
015 Gelada Serrat, Xavier ......................... 77913587 05,3121 L
016 Rodríguez Martín, Núria ..................... 45463657 05,2560 L
017 Tena Persiva, Higinio .......................... 18998381 05,1769 L
018 Hernández Garnica, Antonio Emilio .. 46604043 05,1188 L
019 Martínez De Santiago, Carlos ........... 29072315 05,0771 L
020 Iranzo Domènech, Núria .................... 46334315 05,0532 L
021 Sabench Casellas, Ma. Carmen........ 77910263 04,9011 L
022 Ribas García, Roberto ....................... 43671147 04,8596 L
023 Cosin Sylla, Claudio Pedro ................ 33404997 04,8511 L
024 Roca Soleda, Ester ............................ 46567257 04,7809 L
025 Camprubi Claret, Ferran .................... 40560257 04,7610 L
026 Carbonell García, Vicent Andreu ....... 18973918 04,7364 L
027 Oribe Godas, Angel ........................... 38815786 04,6955 L
028 Santacana Almirall, Gemma .............. 77316965 04,6560 L
029 Infantes Martín, Enrique ..................... 73195507 04,5786 L
030 Sempere Roig, Roger ........................ 43684753 04,5772 L
031 García Rueda, Sabina ........................ 52940408 04,5751 L
032 López Lorenzo, Ignacio ..................... 43706845 04,5533 L
033 Sallas Puigdellivol, Francesc Xavier .. 33893940 04,5504 L
034 Oliván Peralba, Luisa ......................... 46604294 04,5435 L
035 Cueto Alonso, Susana del ................. 34757022 04,5278 L
036 Romero Prieto, Carlos Manuel .......... 39685576 04,4891 L
037 Fornos Nogueras, Lourdes ................ 39721208 04,4222 L
038 Cordoba Ferrandis, Marisa ................ 85090181 04,4056 L
039 Gea Milvaques, Miguel ...................... 20007469 04,3820 L
040 Angel Tarraso, Lídia ........................... 20006323 04,3731 L
041 Ramos Marques, Sofía ...................... 20163109 04,3724 L
042 Cels Rigau, Concepció ...................... 46673423 04,3609 L
043 Aguilera Gasqué, Carmen ................. 18992740 04,3055 L
044 Martínez Ruíz, Raúl ............................ 37797844 04,2956 L
045 Blasco Arnandis, Enrique .................. 33403208 04,2856 L
046 Pariente Aylagas, Ma. Teresa ............ 52395517 04,2572 L
047 Bombi Poch, Victor ............................ 46330684 04,2022 L
048 Jurjo Soleda, Mercedes ..................... 43718658 04,1965 L
049 Abella Masdeu, Judith ....................... 39695246 04,1733 L
050 Martínez García, Javier ...................... 37380614 04,1285 L
051 López Delgado, Ana Isabel ............... 39357273 04,1236 L
052 Romo Garrido, Gerardo ..................... 46638273 04,0572 L
053 Tortajada Martínez, Juan Ramón ...... 85090128 03,9327 L
054 Sorli Gellida, Sonia ............................. 73387356 03,8570 L
055 Vives Céspedes, Miguel Angel .......... 79102445 03,8291 L
056 Rivas Daunis, Cecilio ......................... 46684379 03,8056 L
057 Casals Simó, Gemma ........................ 46135258 03,7782 L
058 Díaz García, Olga ............................... 52209092 03,7333 L
059 Pepiol Picot, José Vicente ................ 20817173 03,7267 L
060 Bassols Torras, Gemma .................... 38112320 03,3600 L

Música
001 Carrera Mentuy, Lluís ......................... 78074649 11,4080 E
002 Borràs Pamies, Maria Teresa ............ 40920347 06,8266 L
003 Garriga Pujals, Sílvia .......................... 39678196 06,6540 L
004 Daufi Rodergas, Xavier ...................... 36965951 06,0648 L
005 Ibáñez Ferrater, Adelaida ................... 39853651 05,9355 L
006 Montserrat Aranda, Salvador ............ 20800054 05,6913 L
007 Moreno Gutiérrez, Joan Josep .......... 20005004 05,6693 L
008 Santiago Vicente, Raúl ...................... 51433349 05,5760 L
009 Amorós Aviño, Manuel ....................... 20431256 05,4596 L
010 Mallorqui García, Elvis ....................... 79302436 05,3776 L
011 Fidemraizer Wolfenson, Sergio Oscar 45542752 05,3340 L
012 Salo Madrenys, Carlos ....................... 40516242 05,3202 L
013 Fuster Carreras, José ........................ 40325361 05,3152 L
014 Puertas Esteve, David ........................ 38087071 05,2514 L
015 Planas Gorina, Jordi .......................... 39344083 05,1953 L
016 Playa Montaner, Jordi ........................ 37267467 05,1167 L
017 Morral Estape, Eduard ....................... 33887162 05,1109 L

N Cognoms i nom DNI T P
018 Esplugues Martí, Enrique ................... 73769643 05,0544 L
019 Estrada Bascuñana, Ricardo ............. 46734979 05,0474 L
020 Vilaseca Costa, Clara ......................... 46340212 05,0461 L
021 Soler Comas, Laura ........................... 39356536 04,9581 L
022 Sol Bertran, Glòria ............................. 35098154 04,9448 L
023 Baldo Sellent, Glòria .......................... 34761463 04,8917 L
024 Peyro Vilaplana, Jorge ....................... 52733367 04,8728 L
025 Aixa Sanz, Juan Bautista ................... 33401224 04,7932 L
026 Nadal Martín, Carina .......................... 40311125 04,7847 L
027 Rabasa Melia, Angel .......................... 73556019 04,7675 L
028 Pérez Minguez, Angel Miguel ............ 24361282 04,7110 L
029 Talens Perucho, José ......................... 20800547 04,6036 L
030 Ollé Comas, Jordi .............................. 37673303 04,4978 L
031 Casas Besonias, David ...................... 34758763 04,4111 L
032 Bañuls Cervera, José Miguel ............ 24360796 04,3605 L
033 Soler Galí, Montserrat ........................ 46209412 03,8778 L
034 Ardanuy Raso, Mònica ...................... 73196648 03,7202 L

Psicologia i pedagogia
001 Badia Batlle, Victòria .......................... 46031556 17,4675 E
002 Alonso Gasa, Marisa .......................... 37266543 17,4140 E
003 Vega Fuente, Luis Ma. ....................... 12713704 16,0125 E
004 Tersa Valls, Teresa .............................. 40843225 15,4800 E
005 Vinos Peireto, Pere Joan ................... 40851413 15,4200 E
006 Navarro Oller, Ma. Eulàlia .................. 37741722 15,3700 E
007 Frias Aviles, José Maria ..................... 37313646 15,0733 E
008 Escrigas Fernando, Teresa ................ 77282208 15,0500 E
009 Monteagudo Serra, Ma.Jose ............. 35027530 14,8933 E
010 Costa Calvo, Ma.Concepcion ........... 37653773 14,7160 E
011 Navarro Biel, Ana ............................... 37736214 14,4333 E
012 Mestre Bertran, Núria ........................ 77286342 14,2533 E
013 Bacardit Codina, Josefina ................. 39302098 14,1950 E
014 Camus Fueyo, Inmaculada ................ 37311790 14,1200 E
015 Montero Pous, José ........................... 39298484 13,7625 E
016 Lumbreras Lumbreras, Encarnación . 38433679 13,7567 E
017 Trabal Vilamaña, Mercè ..................... 40601468 13,5100 E
018 Agelet Solà, Carles ............................ 40869029 13,4450 E
019 Badia Martínez, Ma. Teresa ............... 37736321 13,4233 E
020 Martín Peris, Jesús ............................ 17180956 13,4167 E
021 Alonso Bonals, Maria ......................... 39133298 13,3000 E
022 Fernández Cavaller, Maria Soledad .. 41488600 13,2250 E
023 Sánchez Rius, Magdalena ................. 35011913 12,9200 E
024 Carreras Verdaguer, Montserrat ........ 39147316 12,8433 E
025 Espinalt Bajona, Ma. Rosa ................ 39313930 12,6167 E
026 Vila Armadans, Lourdes ..................... 77088603 12,5750 E
027 Franch Vila, Dolors ............................. 40294481 12,5667 E
028 Sanjurjo Peña, Ma. Isabel .................. 33756946 12,5000 E
029 Cabra Soler, Joaquin ......................... 37681118 12,4750 E
030 Espadale Verges, Jordi ...................... 77889591 12,3167 E
031 Prieto Sierra, Ma. Magdalena............ 72654305 12,1700 E
032 Olivé Espada, Ma. Carme ................. 37726784 12,1633 E
033 Baró Cerqueda, Assumpta ................ 40867206 12,1524 E
034 Medrano De Pedro, Alvaro ................ 13062859 12,0367 E
035 Gallinat Serrano, Núria ....................... 36937247 12,0120 E
036 Ortega Leyva, Ma. Angeles ............... 24095446 12,0040 E
037 Peñalver García, Josep Lluis ............. 39665481 11,6120 E
038 Pallarès Piqué, Ma. Teresa ................ 39859601 11,4750 E
039 Paga Felipe, Justí ............................... 78577473 11,1625 E
040 Antón Calvo, Ma. Elena ..................... 37272838 11,1250 E
041 Ribe Seto, Núria ................................. 40899208 07,1655 L
042 Granero Canet, Inmaculada .............. 20003961 06,6451 L
043 Tuña Rigau, Josepa ........................... 77906193 06,5845 L
044 Viciana Rodríguez, Ma. Antònia ........ 78074150 06,5743 L
045 Vargas Cano, José-Diego .................. 39700732 06,5476 L
046 Pérez González, Eva .......................... 46692452 06,4764 L
047 Solana Castells, Carme ..................... 78071095 06,1764 L
048 Costa Juarez, Maria del Tura ............ 46673465 06,0689 L
049 Mora Vilardosa, Ma. Teresa ............... 78081602 06,0336 L
050 Tomàs Villanueva, Begoña ................. 46602356 05,9978 L
051 García Rovira, Miquel ......................... 37794979 05,9409 L
052 Vallduriola Calbo, Núria ..................... 37742175 05,7057 L
053 Antón Virgili, Elsa ............................... 40520127 05,6167 L
054 Guillén Ramírez, Antònia ................... 40320426 05,5748 L
055 Matoses López, Maria Angeles ......... 20802825 05,5421 L
056 Villares Bermejo, Laura ...................... 39707861 05,4861 L
057 Castillo Fernández, Adoración .......... 52140415 05,4832 L



Full de disposicions i actes administratius

1646

N Cognoms i nom DNI T P
058 Flores Aran, Carmen Rosa ................ 18943124 05,2327 L
059 Ardanuy Palacin, Maria Carmen ........ 39334925 05,1664 L
060 Miró Martí, Anna ................................ 44007083 05,1444 L
061 Turallas Fontseca, Gemma ................ 77738038 05,0956 L
062 Solé Gómez, Ma. Rosa ..................... 43718622 05,0911 L
063 Escribano Berga, Mercedes .............. 36552898 05,0737 L
064 Ortiz Heredia, Sílvia ............................ 52277605 05,0710 L
065 Serra Solans, Núria ............................ 43714041 05,0624 L
066 Martínez Pujantell, Sandra ................. 41085269 05,0578 L
067 Capdet Mateu, Elisenda .................... 46128223 04,9830 L
068 Beltran Arboix, Cristina ...................... 77113431 04,8367 L
069 Valls Guilera, Miriam .......................... 46113315 04,7935 L
070 Casanova Falguera, Ma. Montserrat . 46691298 04,7589 L
071 Fernández Pérez, Manuel .................. 37644769 04,7444 L
072 Salas Galofre, Ester ........................... 39680848 04,6941 L
073 Jornet Girones, Maria Neus .............. 39703818 04,6712 L
074 Zabay Delgado, Laura Cristina .......... 46578936 04,5867 L
075 Alonso Alins, Elena ............................ 43413933 04,5319 L
076 González Aguilar, Rosario .................. 46597875 04,4578 L
077 Arboleas Jara, Yolanda ...................... 79302930 04,2978 L
078 Prat Camos, Núria ............................. 46650971 04,2000 R
079 Segura Gispert, Ma. Dolores ............. 37272460 04,0778 L
080 Mambrilla Gramunt, Yolanda ............. 38101566 03,9867 L

Tecnologia
001 Aragay Tusell, Joan Maria ................. 37657008 10,8120 E
002 Rivera Visuña, Manuel ....................... 38068881 10,5990 E
003 Betran Sánchez, Rosa Maria ............ 38068534 09,8200 E
004 Pubill Gorgues, Santiago ................... 43710446 06,4854 L
005 Quer Raves, Magdalena .................... 43710523 06,4012 L
006 Gou Juvinya, Ana ............................... 46673606 06,2421 L
007 Sales Piñeiro, Montserrat .................. 43705310 06,0440 L
008 Juanola Feliu, Esteban ....................... 40442189 05,9248 L
009 Relats Casas, Joan Ma. .................... 77287162 05,7872 L
010 Campa Falcon, Jesus ........................ 43725120 05,7600 L
011 Bruguera Molas, Francesc ................ 40318282 05,7101 L
012 Marcos Mateo, José .......................... 21419526 05,6828 L
013 Barrufet Barque, Jorge Manuel ......... 43700515 05,6387 L
014 López Manzano, José Maria ............. 52190512 05,5661 L
015 Balcells Espasa, Josep ...................... 40889495 05,4477 L
016 Febre Álvarez, Pedro ......................... 43431730 05,3443 L
017 Galí Trullenque, Jordi ......................... 37666339 05,3210 L
018 Salelles Mateu, Juan Salvador .......... 73916252 05,3059 L
019 Mendoza Niella, Román ..................... 46619089 05,2999 L
020 Lamaña Molina, Montserrat ............... 46576104 05,2924 L
021 Icart Riu, Margarita ............................ 40437732 05,2342 L
022 Jacquet Yeste, Guillermo Ma. ........... 33940368 05,2103 L
023 Alos Canos, Juan Bautista ................ 79070145 05,1922 L
024 Maymi Marine, Jordi .......................... 33934436 05,0812 L
025 Valero Mora, Ricard Xavier ................ 39681384 05,0506 L
026 Carrera Castellví, Miquel .................... 45875061 04,9664 L
027 Palmero Blasco, Elena ....................... 39703183 04,9472 L
028 Llaras Carles, Miquel ......................... 34735633 04,9386 L
029 Noguer Boix, Xavier ........................... 40327616 04,8892 L
030 Canosa Cantalozella, Maria Farners . 40329385 04,8555 L
031 Oros García, Eva ................................ 35116353 04,8073 L
032 García Cobos, Jordi ........................... 39680923 04,7686 L
033 Ruíz Lozano, Fco. José ..................... 38461800 04,7600 L
034 Pastor Fuster, Rafael ......................... 20799553 04,7173 L
035 Villanueva Martínez, Julieta ............... 40321760 04,7142 L
036 Picoy Serra, Pere ............................... 43702999 04,6555 L
037 Santaren Llop, Sònia ......................... 38829900 04,6385 L
038 Teixell Martínez, Joan ........................ 39874850 04,5698 L
039 Farras Miron, Alberto ......................... 34733110 04,5225 L
040 González Pellicer, Pere Josep ........... 52179473 04,4680 L
041 Brunet Vernet, Francesc .................... 40928218 04,4616 L
042 Gorgues Raves, Montserrat R. ......... 78079021 04,4248 L
043 Villena Díaz, Antonio .......................... 38457939 04,3906 L
044 Prieto Muriel, Francisco ..................... 46030947 04,3722 L
045 Castells Iglesias, Iván ......................... 39722498 04,3638 L
046 March Gubieras, David ...................... 33939811 04,3513 L
047 Gómez Puertolas, Eduard ................. 35106349 04,2330 L
048 Nieto Carmona, Francisco ................. 39323853 04,2116 L
049 Mascort Subiranas, Monica ............... 40326906 04,2100 L
050 Soler Montaner, Monica ..................... 20424566 04,1893 L
051 Vilajeliu Serra, Jordi ........................... 38782948 04,1103 L

N Cognoms i nom DNI T P
052 Ramos Aguayo, José Juan ............... 33938708 04,0848 L
053 Lamarca Caralps, David .................... 46640188 04,0756 L
054 Miarons Serra, Joan ........................... 77302072 04,0393 L
055 Rigol Yanguas, Cèlia .......................... 35088928 03,9833 L
056 Marín Durán, Anna ............................. 40442260 03,9472 L
057 Solsona Matali, Jaume ...................... 46503568 03,9352 L
058 Garangou Barcelo, Pere .................... 40315746 03,8841 L
059 García Vázquez, José Luis ................ 37742513 03,7294 L
060 Fandos Llopis, Juan Ramón ............. 40921291 03,6057 L

Organitz. i proj. de fabricació mecànica
001 Ribalta Costa, Joan ........................... 77739942 06,3859 L
002 Miserachs Solà, Ramón ..................... 77300022 04,9250 L
003 Langreo Cifuentes, José Luis ............ 38421706 04,8640 L
004 García Martínez, Rafael José ............ 39041326 04,7495 L
005 Lledó Muela, Josep Manel ................ 36572871 04,0820 L

Sistemes electrotècnics i automàtics
001 Miranda Mercader, Miquel ................. 46580677 11,7122 E
002 Moreno Rey, Antoni ........................... 40296711 11,3611 E
003 Torres Aguirre, Manuel ....................... 27518308 08,9228 E
004 Verdeny Caelles, Xavier ..................... 78074950 08,3036 E
005 Eroles Castro, Fr. Javier .................... 43700334 05,2188 L
006 Lahoz Montero, Luis Angel ............... 38454908 04,8311 L
007 Vilasis Lorente, José .......................... 38510973 04,3744 L
008 Pieres Serra, Cesar Francisco .......... 41500481 03,8389 L

Sistemes electrònics
001 Núñez Díaz, Carlos ............................ 38504440 10,7660 E
002 Pallarès Viña, Miguel Juan ................ 40907843 08,7680 E
003 Romero Álvarez, Juan Antonio .......... 52193060 06,3100 L
004 Pérez Ales, Vicente ............................ 35050311 05,1833 L
005 Jove Casals, José Maria ................... 39867303 05,1242 L
006 Caballero Lozano, Blas ...................... 52460947 05,0555 L
007 Durán Moyano, José Luis .................. 38101975 04,9331 L
008 Colldecarrera Ferres, Manuel ............ 77908705 04,7333 L
009 Garrigosa Rivas, Maribel ................... 52204118 04,7177 L
010 Mariña Pérez, Pablo ........................... 43517599 04,7076 L
011 Garrigosa Rivas, Sara ........................ 52202086 04,6885 L
012 Vernia Forner, Juan Vicente .............. 29018945 04,3811 L
013 Poveda Sebastián, Isabel Teresa ...... 29182543 04,2976 L
014 Puerto Jane, Francesc X. .................. 43408015 04,2212 L
015 Valero Rodríguez, Ferran Joan .......... 46553228 04,0898 L
016 Nafria Labairu, Isabel ......................... 35107492 03,9798 L

Organitz. i proces. manteniment vehicles
001 Ros Marin, Juan Antonio ................... 33870503 10,8774 E

Anàlisi i química industrial
001 Ruíz Nel·lo, Marta .............................. 46334047 07,4579 L
002 Lorente Navarro, Maria José ............. 37385217 04,9580 L
003 Berruezo Gallego, Manuel ................. 46557073 04,5055 L
004 Barreiro Taboada, Lidia ...................... 38451909 04,3701 L

Processos sanitaris
001 Conejero Baches, José Manuel ........ 36924471 10,8923 E
002 Ortega Pérez, Arturo .......................... 78577079 08,0084 L
003 Olmos Via-Dufresne, Montserrat ....... 35039598 06,3408 L
004 Pérez Manuel, Susana ....................... 39690902 06,1707 L
005 Pedro Alcoceba, Luisa de ................. 72875478 05,9942 L
006 García Rubio, Bonifacia ..................... 39674795 05,9884 L
007 Artés Mascarell, José Vicente ........... 19988520 05,8741 L
008 Giménez Pérez, Maria del Pilar ......... 38094881 05,6218 L
009 Faulí Prats, Ma. Soledad ................... 46332657 05,5492 L
010 Castellà Anglarill, Ma. Alba ................ 78076692 05,4622 L
011 Fuster Roger, Concepción ................. 19995099 05,4039 L
012 Jano Reina, Glòria ............................. 35016286 05,1004 L
013 Morell Casellas, Marta ....................... 37364391 04,9562 L
014 Raluy García, Mar .............................. 39350136 04,9073 L
015 Pagés Tomasa, Marta ........................ 45460907 04,6876 L

Intervenció sociocomunitària
001 Aceituno López, José ........................ 39036886 13,0500 E
002 Simón Campa, Ramón ...................... 36553510 11,3200 E
003 Pérez Pérez, Ma. Lourdes ................. 35008266 07,9659 L
004 Royo Cruselles, Tarsici ....................... 40922585 07,1843 L
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005 Carrasco Rueda, Ma. Clotilde ........... 46043263 06,5175 L
006 Parra Balmont, Daniel ........................ 38456931 06,4777 L
007 Goma Ollé, Maria Herminia ............... 35003657 06,0132 L
008 Río Barahona, Ma. Luisa del ............. 18906606 05,1330 L
009 Franco González, Maria Jesús .......... 39332629 05,0178 L

Informàtica
001 Pascual Bonfill, Pascual M. ............... 18960522 06,0999 L
002 Carpintero Rodríguez, Miguel Angel . 43422417 06,0888 L
003 Mellado Bosch, Carles ....................... 40313470 05,3332 L
004 Mallat Cortada, Albert ........................ 35106755 05,3166 L
005 Obiols Llopart, Cristina ...................... 77310493 04,9889 L
006 Simeon Cebolla, Fernando ................ 52733973 04,8888 L
007 Aracil Llorens, Josep Enric ................ 21637655 04,8843 L
008 Miñana Caselles, Núria ...................... 20003831 04,7689 L
009 Santamaría Fernández, Gregorio ...... 72531654 04,7666 L
010 Calle Ortega, Eusebio ........................ 77915254 04,7543 L
011 Verges Casasayas, Antonio ............... 37331246 04,5609 L
012 Morillas Baena, Antonio ..................... 38079687 04,4499 L
013 Chic Pañart, Ferran ............................ 40316890 04,4222 L
014 Torrubiano Martínez, Nicolás ............. 46579100 04,2444 L
015 Morera Parra, Vicent Xavier ............... 20004248 04,1098 L

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

N Cognoms i nom DNI T P
Alemany
001 Barranco Schnitzler, Maria Teresa .... 46552904 06,3426 L

Espanyol per a estrangers
001 Perdigo Pons, M Lourdes .................. 39306854 11,2000 A
002 López López, Estrella ........................ 38505835 08,1643 L

Francès
001 Freixes Montes, Milagros ................... 40861105 09,1400 A
002 Corgnou, Marie Helene ...................... 00274119 05,7692 L

Anglès
001 Ravera Carreño, Margarita ................ 36973130 19,7500 A
002 Pico Mas, Eliseo ................................. 20391610 18,5250 A
003 Castillo García, Estefania ................... 39160851 14,2500 A
004 Berrios Bocanegra, Ma. del Carmen 35002569 12,5250 A
005 Ponce Montaña, Javier ...................... 38101247 06,3089 L
006 Rubio Aranda, Manuela ..................... 17214379 06,1891 L
007 Ribot Saurina, Yolanda ...................... 40309415 05,4987 L
008 Calduch Cortés, Cristina ................... 46053483 04,9266 L

(99.215.076)

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 1999, per la
qual es fan públiques les llistes dels funci-
onaris de carrera del cos de mestres, del
cos de professors d’ensenyament secundari
i del cos de professors d’arts plàstiques i
disseny declarats aptes en el procediment
d’adquisició de noves especialitats objecte
de convocatòria per una Resolució de 18
de març de 1999.

D’acord amb el que disposa la base 19.3
de la Resolució de 18 de març de 1999
(DOGC núm. 2853, de 23.3.1999), de con-
vocatòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents i per a l’adqui-
sició de noves especialitats, i vistes les
propostes dels aspirants que han obtingut
la qualificació d’apte en el procediment
d’adquisició de noves especialitats fetes pú-
bliques per cada tribunal,

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques alfa-
bètiques, per cossos i especialitats, dels
funcionaris del cos de mestres, del cos de
professors d’ensenyament secundari i del
cos de professors d’arts plàstiques i disseny
que han estat declarats aptes en el proce-
diment d’adquisició de noves especialitats,
convocat per l’esmentada Resolució de 18
de març de 1999 (DOGC núm. 2853, de
23.3.1999), llistes que figuren a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Les especia l i tats adquir ides per
aquest procediment tenen efectes d’1 de
setembre de 1999.

—3 D’acord amb la base 19.4 de la Re-
solució de convocatòria esmentada, els qui
hagin adquirit una nova especialitat per
aquest procediment queden exempts de la
realització de la fase de pràctiques.

—4 D’acord amb la base 19.5 de la Re-
solució de convocatòria esmentada, l’adqui-
sició d’una nova especialitat no comporta-
rà la pèrdua de l’anterior o les anteriors
especialitats que es posseeixin. Els que tin-
guin adquirida més d’una especialitat po-
dran accedir a les places que correspon-
guin a qualsevol d’aquestes mitjançant els
mecanismes establerts per a la provisió de
llocs de treball dels funcionaris docents,
mantenint en tots els casos, tots els drets
que els puguin correspondre inherents a la
data efectiva de l’ingrés de l’aspirant en el
cos respectiu.

—5 La Direcció General de Recursos Hu-
mans expedirà l’acreditació del document
corresponent als aspirants que han obtin-
gut una nova especialitat.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia 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 un recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin oportú per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 4 d’agost de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX

Cos de mestres

Cognoms i nom DNI

Audició i llenguatge
Alonso Tur, Rosa Maria ............ 27495131
Dobon Nadal, Anna .................. 37267516

Educació especial; pedagogia terapèutica
Boronat Cabré, M. del Carme . 39835123
Castañe Quintana, M. Rosa ..... 40306006
Castell Vericat, M. Agustina ..... 40931480
Delgado Gardo, Teresa ............. 40920151
Gómez Blanco, M. Nieves ........ 40966678
Llinares Moreno, Maria Pilar ..... 34738742
Molina Hita, Encarnación .......... 51572360
Pérez Jiménez, Manuel ............. 37662463
Pérez Pérez, M. Josefa ............ 36953611
Pons Roussel, Natàlia ............... 38824555
Ribas Masalias, M. Ester .......... 77783771
Solanes Vall, Francesc .............. 78069564
Vizcarra Carreras, Alejandra ..... 77784474

Educació infantil
Aguilera Baltanas, M. Angeles . 37691619
Agut Serra, Maria Angela ......... 77080278
Alepuz Prats, Eva Maria ........... 73776732
Andion Mazoy, Pilar .................. 46614160
Asensio Izquierdo, Mercedes ... 43416370
Aubanell Batiste, Francisca ...... 40919208
Brugué Jorda, Anna .................. 40293329
Casadella Casas, M. Dolors ..... 77903342
Cebrián Sabat, Montserrat ....... 39692146
Civit Bonet, Ana ........................ 39873037
Costa Sánchez, M. Remedios . 33876047
Criado Moreno, M. Dolores ...... 52409256
Domènech Larena, M. Luisa .... 37255860
Falco Tellado, Mercedes ........... 35079689
Ferran Torrent, Josep M. .......... 39844027
Ferrer Reverter, M. Elena .......... 38433714
García López, Esther ................ 46633623
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Cognoms i nom DNI

Ibáñez Andrés, M. Jesús .......... 13065575
Martín Alonso, M. José ............ 37282016
Martínez Baiges, Gemma ......... 40925428
Nadal Virgili, Rosa M. ............... 39858838
Navarro González, M. Carmen . 46536311
Oller Serra, Rosa ....................... 77734964
Parals Urgell, Marta .................. 77286764
Piñol Bonfill, Consol .................. 40291381
Plaza Vila, M. Marta .................. 43501514
Poyo Solé, Maria Josep ........... 39860162
Prats Fabra, Misericòrdia ......... 39863495
Revuelta Medialdea,
Encarnación ............................... 46030723
Ribas Fàbrega, Esther .............. 36563059
Riera Beltran, Núria .................. 90000684
Ros Calsina, Montserrat ........... 39159680
Rufart Vidal, Roser .................... 38067469
Ruiz Marques, Carme ............... 46531972
Sala Ayats, Anna M. ................. 79295046
Sancho Ferré, Maria José ........ 78578653
Solé Picañol, M. Gloria ............. 39310051
Sorribes Pérez, Núria ................ 43397639
Vera Trigo, José Luís ................ 35033340

Anglès
Delseny Vilanova, M. Jesús .... 041074699
Esclusa Isus, M. Montserrat ..... 41074327
Montero Cos, Lídia ................... 37738907

Educació física
Juan Ciuro, Jordi ...................... 39684210
Martínez Guijarro, M. Prudencia 46542249
Simó Álvarez, Soledad .............. 37678582

Cos de professors d’ensenyament
secundari

Cognoms i nom DNI

Anglès
Brugué Masachs, Concepció ... 39302738

Economia
Bellostes Gràcia, M. Carmen ... 40893024
Berzosa Calleja, M. Jesús ........ 71922086
Brusi Figueras, Rafael M. ......... 40312717
Buqueras Dobato, Eugeni ........ 38491634
Conte Gasset, Alberto .............. 39321283
Pérez Campins, Ramón ............ 40461203
Serra Sanz, Maria Rosa ............ 37713853
Soler Roig, Mercè ..................... 35045563

Filosofia
Álvarez Urgelles, Mercedes ...... 46323470

Francès
Feliu Subirana, Isabel ............... 40315696
Petit Vila, Eulàlia ........................ 46309304

Geografia i història
Creus Boixaderas, Jacint ......... 37661970

Italià
Cañada Pujols, Montserrat ....... 35077915
Llopart Vidal, M. Inmaculada ... 35059942
Pasto Cardona, Dolors ............. 40806992
Serarols Boada, Jordi ............... 39176954
Velasco Pech, Julio ................... 12212639

Llatí
Escanero Lerín, Fernando ........ 17724354

Llengua catalana i literatura
Altisent Escola, Maria ............... 40837696
Bayot Fuertes, Albert ................ 40435822

Llengua castellana i literatura
Alcaraz González, Alícia ........... 22554711
Marmol Alarma, Mercè ............. 35042913

Cognoms i nom DNI

Matemàtiques
Mir Villas, Francesc ................... 38124131

Psicologia i pedagogia
Ortin Lacort, Manuel ................. 40865598
Perucho Escales, M. Carme .... 78067437
Villalta Morro, Maria .................. 38546171

Tecnologia
Vila Prunes, Lluís ....................... 37314172

Formació i orientació laboral
Fort Alonso, Joaquím ............... 38486166
Marco Arguedas, Luis Manuel . 25146489
Pons Blasco, José .................... 20004415

Sistemes electrotècnics i automàtics
Boronat Olivart, Jaime .............. 40890482
Cañigueral Barnes, Josep ........ 40282130
Garrido Contreras,
Francesc Josep ......................... 40890141

Sistemes electrònics
Guillamet Sabaté, Artur ............ 78070543

Anàlisi i química industrial
Palomas Solé, Josep M. .......... 77084345

Intervenció sociocomunitària
Muntadas Casanova, Núria ...... 77273635

Informàtica
Quintana Compte, Joan ........... 35105018

Cos de professors d’arts plàstiques i
disseny

Cognoms i nom DNI

Disseny assistit per ordinador
Couto Moyano, F. Javier .......... 37650194
Mejías Gil, Andrés ..................... 46030937
Ramón Redorta, Josep ............ 77295007

(99.215.081)

ORDRE de 21 de juliol de 1999, per la qual
s’obre convocatòria de concurs públic per
a la concessió de subvencions per al finan-
çament de despeses de personal dels ser-
veis de menjador, esbarjo i transport dels
centres docents concertats d’educació es-
pecial.

En els darrers cursos escolars es van con-
cedir ajuts per al finançament de les despe-
ses de personal dels serveis de menjador,
esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial.

L’efectivitat de l’oferta de places escolars
gratuïtes de la modalitat de l’educació espe-
cial està íntimament relacionada amb els ser-
veis de menjador, esbarjo i transport, ateses
les característiques específiques dels alum-
nes d’aquesta modalitat educativa. En con-
seqüència, és convenient que aquests alum-
nes gaudeixin d’aquests serveis esmentats,
tant pel que fa a l’adquisició d’hàbits com
pel que fa al desenvolupament d’habilitats i
destreses manipuladores. Amb aquesta fina-
litat, durant el curs 1999-2000, el Departa-
ment d’Ensenyament vol continuar ajudant
en el finançament del cost que les famílies
han de suportar per tal que els infants pu-
guin ser atesos íntegrament.

Per això, de conformitat amb l’article 28
de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió de subvencions per al finança-
ment de les despeses de personal dels
serveis de menjador, esbarjo i transport dels
centres docents concertats d’educació es-
pecial per al curs 1999-2000.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
per les quals es regirà aquesta convocatò-
ria, que consten a l’annex 1 d’aquesta Or-
dre.

Article 3. La concessió d’aquestes sub-
vencions es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 06.04.480.01/9, per un
import màxim de 600.000.000 de pesse-
tes (3.606.072,63 euros).

Article 4. Les sol·licituds de subvenció es
formularan mitjançant els impresos oficials,
els quals seran facilitats per les delegaci-
ons territorials del Departament d’Ensenya-
ment.

Aquestes sol·licituds s’hauran de presen-
tar a les esmentades delegacions territori-
als en un termini de 15 dies a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Inspecció d’Ensenyament confirmarà
les dades de deficiències motrius dels alum-
nes que puguin afectar els criteris de con-
cessió que determina la base reguladora
número 5.

Article 5. El conseller d’Ensenyament apro-
varà o denegarà les sol·licituds de subven-
ció en el termini de tres mesos a comptar
de l’endemà de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.

La resolució de concessió d’aquestes
subvencions es notificarà als interessats i es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Transcorregut el termini de 3 mesos sen-
se que s’hagi dictat resolució expressa,
s’entendran desestimades les sol·licituds.

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 conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació 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 adminis-
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tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Article 6. L’obtenció de subvenció per al
curs escolar 1999-2000 comportarà per al
centre beneficiari, d’una banda, l’obligació
d’aplicar la totalitat dels imports de la sub-
venció a minorar les quotes repercutides a
les famílies per a la prestació dels serveis de
menjador, esbarjo i transport, i, d’altra ban-
da, l’obligació de mantenir adscrit a aquests
serveis exclusivament el personal monitor
que es deriva de la subvenció atorgada.

Article 7. Les subvencions regulades per
aquesta Ordre són incompatibles amb qual-
sevol altra classe de subvenció que per a
les mateixes finalitats atorguin les adminis-
tracions públiques.

Article 8. La despesa que comporta la
concessió d’aquestes subvencions no té
caràcter recurrent i, en tot cas, les convoca-
tòries futures estan sotmeses a les disponi-
bilitats pressupostàries del Departament
d’Ensenyament.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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 conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se-
gons 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.

Barcelona, 21 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
L’objecte de la convocatòria és el finan-

çament de les despeses de personal dels
serveis de menjador, esbarjo i transport dels
centres docents concertats d’educació es-
pecial per al curs 1999-2000.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvenci-

ons que preveu l’apartat anterior tots els
centres concertats d’educació especial de

Catalunya, d’acord amb els criteris de con-
cessió que determina la base 5 d’aquesta
Ordre.

—3 Justificació
Els titulars dels centres beneficiaris justi-

ficaran la destinació correcta de la subven-
ció mitjançant certificació de l’acta del con-
sell escolar del centre, en la qual es faran
constar: les dades del personal afecte a
cada servei; les variacions de personal pro-
duïdes durant el curs respecte del qüestio-
nari presentat a l’inici d’aquest, per a cada
servei; l’import de la subvenció percebuda
del Departament, i les quotes repercutides
a les famílies, i caldrà detallar l’import men-
sual unitari i el total ingressat per a aquest
concepte, per cada servei.

Als efectes esmentats al paràgraf ante-
rior, els titulars dels centres utilitzaran el
model de certificat que figura a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

El fet que no es justifiqui l’aplicació cor-
recta de la subvenció o se’n faci una justi-
ficació incorrecta comportarà l’obligació de
retornar els imports de la subvenció i l’ex-
clusió del centre de l’ajut que per al mateix
concepte es pugui aprovar per als propers
quatre cursos acadèmics.

Els titulars dels centres aportaran el cer-
tificat esmentat conjuntament amb el cor-
responent a les despeses de funcionament
del curs 1999-2000.

Així mateix, els titulars dels centres be-
neficiaris estan obligats a facilitar tota la in-
formació que requereixin els òrgans de
control de l’Administració.

—4 Pagament
El pagament de la subvenció es farà efec-

tiu en pagaments mensuals conjuntament
amb les despeses de funcionament del
concert educatiu.

—5 Criteris de concessió
Monitors de menjador:

a) Alumnes als quals cal donar el menjar:
proporció 1/3; dedicació 5 hores a la set-
mana.

b) Altres alumnes: proporció 1/6; dedica-
ció 5 hores a la setmana.
Monitors d’esbarjo:

Proporció 1/10 (les fraccions es compu-
taran a partir de 6 alumnes, inclosos).

Dedicació 5 hores a la setmana, si el
centre fa activitats escolars complementà-
ries; o 10 hores a la setmana, si el centre
no fa activitats escolars complementàries;
el període de descans entre les classes del
matí i les de la tarda és superior a 1 hora.
Monitors de transport:

a) Alumnes sense mobilitat o amb greus
dèficits motors: proporció 2/15 (1). Si
aquests alumnes utilitzen com a mitjà de
transport un vehicle amb altres alumnes,
formant un grup mixt, caldrà que en formin
part 4 alumnes afectats o més per grup als
efectes de mantenir l’anterior proporció.

Dedicació 12,5 hores a la setmana.
b) Altres alumnes: proporció 1/15.
Dedicació 12,5 hores a la setmana.
(1) Es consideraran acompanyants quan

utilitzin vehicles que transportin un mínim de
15 alumnes.

—6 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar

en qualsevol moment, previ informe de la

Inspecció d’Ensenyament que acrediti l’al-
teració de les condicions o de l’obtenció
concurrent d’altres ajuts.

—7 Informació
El beneficiari de la subvenció està obligat

a facilitar tota la informació que li sigui re-
querida per la Intervenció General de la Ge-
neralitat, la Sindicatura de Comptes o altres
òrgans competents, d’acord amb la Llei 25/
1998, de 31 de desembre, de mesures
administratives, fiscals i d’adaptació a l’eu-
ro i altres normes aplicables.

—8 Certificats
En el supòsit de subvencions superiors a

1.000.000 de pessetes, el beneficiari haurà
d’aportar certificats acreditatius d’estar al
corrent de les seves obligacions tributàries,
tant estatals com autonòmiques i de la
Seguretat Social, i haurà de declarar expres-
sament que no té contret cap deute amb
l’Administració de la Generalitat i les seves
entitats autònomes.

ANNEX 2

El/La senyor/a (nom i cognoms), proveït/
da del DNI (núm.), com a titular/represen-
tant legal del centre de (carrer i localitat) amb
el codi (número), i que té subscrit concert
educatiu de règim general per al nivell d’edu-
cació especial,

Certifico:

Que l’acta de la reunió del consell esco-
lar de (data), en la qual, a proposta del titu-
lar, s’aprova la rendició de comptes de les
quantitats percebudes de l’Administració
per finançar les despeses de personal dels
serveis de menjador, esbarjo i transport
corresponent al curs 1999-2000, és del
tenor literal següent:

“Acta de la reunió del consell escolar.
”(Nom i cognoms de): director, represen-

tants del titular del centre, representants dels
professors, representants dels pares, repre-
sentants dels alumnes, representants del
personal d’administració.

”A (localitat, data i hora), reunides les per-
sones esmentades, components del consell
escolar encarregat d’aprovar la rendició de
comptes de les quantitats percebudes de
l’Administració per finançar les despeses de
personal dels serveis de menjador, esbarjo i
transport corresponent al curs 1999-2000 del
centre concertat (denominació), es declara:

”La quantitat de (pessetes) percebuda pel
centre en concepte de subvenció per al fi-
nançament de les despeses de personal
dels serveis de menjador, esbarjo i trans-
port durant el curs 1999-2000 ha estat
destinada íntegrament a les despeses es-
mentades i s’han descomptat de les quo-
tes abonades pels pares per aquest con-
cepte, d’acord amb el detall següent:

”Servei de menjador i esbarjo.
”a) Import de la subvenció concedida pel

Departament d’Ensenyament:
”b) Import de la quota alumne/mes vi-

gent:
”c) Les variacions de personal produïdes

durant el curs respecte del qüestionari pre-
sentat a l’inici d’aquest, per aquest servei:

”Servei de transport.
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”a) Import de la subvenció concedida pel
Departament d’Ensenyament:

”b) Import de la quota alumne/mes vi-
gent:

”c) Les variacions de personal produïdes
durant el curs respecte del qüestionari pre-
sentat a l’inici d’aquest, per aquest servei:

”I perquè consti així, signo aquest certi-
ficat.”

(99.132.013)

ORDRE de 27 de juliol de 1999, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió d’ajuts per al pagament de drets d’ins-
cripció o matrícula en cursos universitaris
de postgrau per al curs acadèmic 1998-99.

Les universitats catalanes ofereixen diver-
sos cursos de postgrau adreçats al personal
docent que tenen com a finalitat proporcio-
nar una formació tècnica o una especialitza-
ció científica o professional.

El moment actual de nova ordenació del
sistema educatiu fa més necessari que pro-
fessionals de l’ensenyament puguin optar a
aquests cursos i així obtenir alguna especi-
alització no prevista en els plans d’estudi
anteriors o bé adquirir uns coneixements
científics o tècnics que reverteixin en la mi-
llora de la seva pràctica docent.

És en aquest sentit que, tal com preveu el
Pla de formació permanent del Departament
d’Ensenyament, es volen arbitrar diverses
mesures de foment d’aquestes iniciatives
vinculades a la pràctica dels professionals del
sistema educatiu.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 90 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
modificat per l’article 28 de la Llei 25/1998,
de 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro;

En ús de les facultats atribuïdes en l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i en l’article 93 del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per l’ar-
ticle 28 de la Llei 25/1998, de 31 de de-
sembre, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió d’ajuts per al pagament de
drets d’inscripció o matrícula en els cursos
universitaris de postgrau per al curs acadè-
mic 1998-99 que consten a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
que regeixen aquesta convocatòria, les
quals figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3. Aquests ajuts es lliuraran amb
càrrec al crèdit 06.02.482.02/8 del pressu-
post v igent,  per un import màxim de
25.106.800 ptes. (150.894,90 euros).

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen
caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar un 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 el conse-
ller 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
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases generals

—1 És objecte de subvenció el cost de la
matrícula als cursos universitaris de post-
grau que s’indiquen a l’annex 2.

—2 Pot sol·licitar aquests ajuts el profes-
sorat d’ensenyament no universitari en ac-
tiu amb destinació en centres docents pú-
blics del Departament d’Ensenyament, el
professorat de centres docents privats con-
certats que estigui en nòmina de pagament
delegat del Departament d’Ensenyament i
els professionals dels serveis educatius del
Departament d’Ensenyament.

Cada persona pot optar a l’ajut només per
un sol curs de postgrau.

No es podrà sol·licitar ajut per a un curs
per al qual ja va ser concedit un ajut en con-
vocatòries anteriors.

—3 L’import màxim de l’ajut de cada curs
s’indica a l’annex 2 d’aquesta Ordre i s’ha
establert en funció del cost de la matrícula,
de la durada i de la temàtica del curs.

3.1 L’import de cada ajut s’establirà
d’acord amb les sol·licituds rebudes i el
màxim establert. Aquest import estarà sub-
jecte a una retenció en concepte d’IRPF.

3.2 Quant a la temàtica, aquesta con-
vocatòria es restringeix a:

Cursos d’especialització d’educació in-
fantil i primària: educació física, educació
musical, educació infantil, pedagogia tera-
pèutica i trastorns de l’audició i llenguatge.

Cursos organitzats d’acord amb un es-
quema bàsic de programa proposat per la

Subdirecció General de Formació Perma-
nent, tenint en compte les noves necessi-
tats del sistema educatiu.

Cursos de direcció, gestió i organització
de centres educatius.

—4 Presentació de sol·licituds i terminis
4.1 Els qui desitgin prendre part en

aquesta convocatòria han de presentar una
sol·licitud, segons el model que es trobarà
a disposició dels interessats a la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament i a les
seves delegacions territorials, la qual s’adre-
çarà a la directora general d’Ordenació Edu-
cativa.

4.2 Les sol·licituds es poden presen-
tar a la seu central del Departament d’En-
senyament, a les seves delegacions terri-
torials o en qualsevol dels llocs que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment ad-
ministrat iu comú, (BOE núm. 285, de
27.11.1992), des de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i fins al 30 de se-
tembre de 1999.

En cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert perquè la sol·licitud sigui data-
da i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

4.3 A la sol·licitud, s’hi han de fer cons-
tar:

a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives de curs per

al qual se sol·licita l’ajut.
c) Les dades bancàries, en el cas del pro-

fessorat de centres docents privats concer-
tats que estigui en nòmina de pagament
delegat del Departament d’Ensenyament.

d) Una declaració de no haver demanat
cap ajut o beca per al curs per al qual se
sol·licita l’ajut, o bé, si s’escau, declaració
dels ajuts o beques demanats o rebuts, amb
especificació del concepte pel qual s’han
rebut i de la seva quantia.

Qualsevol falsedat en les dades que es
fan constar a la sol·licitud comportarà l’ex-
clusió del sol·licitant.

4.4 A la sol·licitud cal adjuntar la docu-
mentació següent:

a) Certificat de la persona que dirigeix
el curs en què s’indiqui que el sol·licitant
està inscrit al curs i hi ha assistit regular-
ment. També cal fer constar l’import que el
sol· l ic itant ha abonat en concepte de
matrícula.

b) Certificat de la direcció del centre o del
cap de la unitat respectiva en què es faci
constar que el sol·licitant exerceix actual-
ment en aquell centre o unitat. En el cas de
centres docents privats concertats es farà
constar també que el sol·licitant està en
nòmina de pagament delegat del Departa-
ment d’Ensenyament.

c) Fotocòpia del DNI.
d) Informe valoratiu sobre el desenvolu-

pament del curs, el grau d’interès i els as-
pectes més destacats.

No s’acceptarà cap documentació que
no hagi estat lliurada conjuntament amb la
sol·licitud.

—5 La selecció dels participants, la farà
una comissió constituïda a aquest efecte,
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que estarà formada pels membres se-
güents:

El subdirector general de Formació Per-
manent, o la persona en qui delegui, que
actuarà com a president.

La cap del servei de Planificació i Progra-
mació de la Subdirecció General de Forma-
ció Permanent.

El cap del servei d’Execució i Avaluació
de Programes de la Subdirecció General de
Formació Permanent,  que actuarà com a
secretari.

Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació previstes als articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—6 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials la llista
provisional de sol·licituds admeses, no ad-
meses i excloses.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de deu dies hàbils a comp-
tar des de l’endemà de la seva publicació
als taulers d’anuncis esmentats. Durant
aquest mateix termini, els interessats podran
esmenar, si s’escau, els defectes en la do-
cumentació presentada.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució que
aprovi la llista definitiva de sol·licituds ad-
meses, no admeses i excloses, que es farà
pública als taulers d’anuncis de la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament i de les
seves delegacions territorials.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
tes per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar des de la publicació
de la convocatòria.

Contra la resolució definitiva de sol·-
licituds admeses, no admeses i excloses,
que posarà fi a la via administrativa, les
persones interessades podran interposar
un recurs contenciós administratiu davant
el  Jut jat Contenciós Administrat iu de
Barcelona en el termini de dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació als taulers d’anuncis esmentats al
paràgraf anterior, de conformitat al que dis-
posa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potes-
tativament un recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant el
conseller d’Ensenyament, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i
de les seves delegacions territorials, se-
gons 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 ge-
ner, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

—7 Els beneficiaris dels ajuts objecte
d’aquesta convocatòria estaran obligats a
facilitar tota la informació que els sigui re-
querida per la Intervenció General de la
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents d’acord amb la
Llei de finances públiques de Catalunya.
L’aplicació dels fons percebuts per al com-
pliment de la finalitat subvencionada es jus-
tificarà mitjançant els documents a) i b) es-
mentats a la base 4.4 de l’annex 1 d’aquesta
Ordre.

La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part del beneficiari de les
obligacions que es derivin de la concessió
de l’ajut, podrà donar lloc a la revocació de
l’import atorgat.

—8 Es delega en la directora general d’Or-
denació Educativa la facultat de resoldre
aquesta convocatòria.

ANNEX 2

Universitat de Barcelona

—1 Direcció i gestió de centres educatius.
1r curs. Departament de Didàctica i Orga-
nització Escolar.

Ajut: 39.600 ptes.

—2 Direcció i gestió de centres educatius.
2n curs. Departament de Didàctica i Orga-
nització Escolar.

Ajut: 51.600 ptes.

—3 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia. 1r curs.
Departament de Psicologia Bàsica.

Ajut: 60.000 ptes.

—4 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia. 2n curs.
Departament de Psicologia Bàsica.

Ajut: 60.000 ptes.

—5 Formació de formadors/es en educa-
ció en valors i desenvolupament moral. Ins-
titut de Ciències de l’Educació.

Ajut: 36.000 ptes.

—6 Gestió i resolució de conflictes: medi-
ació i negociació. Formació continuada Les
Heures.

Ajut: 36.000 ptes.

Universitat Autònoma de Barcelona

—7 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia. 1r curs.
Departament de Psicologia de l’Educació.

Ajut: 60.000 ptes.

—8 Especialistes en pertorbacions del
llenguatge i l’audició. Logopèdia 2n curs.
Departament de Psicologia de l’Educació.

Ajut: 60.000 ptes.

—9 Patologia del llenguatge. 1r curs. De-
partament de Medicina.

Ajut: 40.000 ptes.

—10 Patologia del llenguatge. 2n curs. De-
partament de Medicina.

Ajut: 40.000 ptes.

—11 Patologia del llenguatge. 3r curs. De-
partament de Medicina.

Ajut: 40.000 ptes.

—12 Direcció de centres educatius. De-
partament de Pedagogia Aplicada.

Ajut: 48.000 ptes.

—13 Educació prosocial de les emocions,
actituds i valors. Departament de Psicolo-
gia de l’Educació.

Ajut: 43.200 ptes.

Universitat Politècnica de Catalunya

—14 Formació de professors de tecnolo-
gia. Institut de Ciències de l’Educació.

Ajut: 70.000 ptes.

Universitat de Girona

—15 Audició i llenguatge. 1r curs. Depar-
tament de Pedagogia.

Ajut: 60.000 ptes.

—16 Pedagogia terapèutica. 1r curs. De-
partament de Pedagogia i Psicologia.

Ajut: 64.800 ptes.

—17 Atenció a la diversitat a l’ESO. De-
partament de Pedagogia i Psicologia.

Ajut: 36.000 ptes.

Universitat Ramon Llull

—18 Educació infantil. 2n curs. Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació. Blan-
querna.

Ajut: 60.000 ptes.

—19 Educació física. 2n curs. Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació. Blan-
querna.

Ajut: 60.000 ptes.

—20 Educació especial. 2n curs. Facultat
de Psicologia i Ciències de l’Educació. Blan-
querna.

Ajut: 60.000 ptes.

(99.202.091)

INSTITUT CATALÀ
DE NOVES PROFESSIONS

ORDRE de 21 de juliol de 1999, de convo-
catòria de concurs públic per a la concessió
d’ajuts per a la realització de treballs de pros-
pectiva sobre noves professions i les activi-
tats formatives que en resultin, l’impuls de la
qualitat formativa i l’aplicació de la llengua
catalana en els ensenyaments no reglats.

La Llei 7/1986, de 23 de maig, d’ordena-
ció dels ensenyaments no reglats en el rè-
gim educatiu comú i de creació de l’Institut
Català de Noves Professions (DOGC núm.
703, de 20.6.1986), encomana a l’Institut
Català de Noves Professions, en endavant
INCANOP, entre altres, la funció de prospec-
tiva professional per assenyalar la innova-
ció en el camp de les noves professions o
bé el reciclatge de les ja existents.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998),
estableix tot un catàleg d’actuacions ten-
dents a impulsar i garantir la presència i
utilització del català en àmbits de la vida
social i cultural fins ara mancats de tracta-
ment legislatiu i normatiu, com és el món
de l’ensenyament no reglat, que cal fomen-
tar i potenciar.
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Per tot això i, d’acord amb el que estableix
el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, per
la qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, segons la
modificació introduïda per la Llei 25/1998, de
31 de desembre, de mesures administratives,
fiscals i d’adaptació a l’euro; atesa la neces-
sitat d’estimular la prospectiva professional,
especialment pel que fa a la qualitat formativa
en matèries específiques que tinguin un inte-
rès rellevant per la seva innovació en el camp
de les noves professions o pel que compor-
ten de reciclatge de les ja existents, així com
la necessitat d’impulsar i fomentar la utilitza-
ció del català en els establiments docents
d’ensenyaments no reglats,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament d’ajuts a la realització de tre-
balls de prospectiva i/o activitats formatives
sobre noves professions en el marc com-
petencial de l’Institut Català de Noves Pro-
fessions, així com actuacions tendents al
foment de la qualitat formativa i a la implan-
tació del català en establiments docents
d’ensenyaments no reglats, durant el curs
1998-99.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
per les quals es regirà aquesta convocatò-
ria, les quals figuren a l’annex d’aquesta
Ordre.

Article 3. Els ajuts es faran efectius amb
càrrec al crèdit 06.31.440.01 de l’exercici
pressupostari de 1999, fins a un import mà-
xim de 23.000.000 de pessetes (138.232,78
euros), d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries.

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen
caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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 a l’endemà de la seva
publicació al DOGC, d’acord amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de juliol de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
President

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la

concessió d’ajuts a la realització de treballs
de prospectiva i/o activitats formatives so-
bre noves professions en el marc compe-
tencial de l’Institut Català de Noves Profes-
sions, així com actuacions tendents al
foment de la qualitat formativa i a la implan-
tació del català en establiments docents
d’ensenyaments no reglats, durant el curs
1998-99.

—2 Beneficiaris
Podran sol·licitar aquests ajuts les perso-

nes físiques o jurídiques que realitzin treballs
de prospectiva sobre noves professions i ac-
tivitats formatives que se’n derivin tendents
a la innovació i l’impuls de la qualitat forma-
tiva d’ensenyaments professionalitzadors,
així com a activitats tendents a la implanta-
ció del català en establiments docents d’en-
senyaments no reglats.

—3 Sol·licituds
3.1 Els aspirants hauran de presentar

una instància adreçada al director de l’IN-
CANOP, i adjuntar-hi la documentació se-
güent:

Currículum de la persona o entitat on hi
consti la formació del responsable del tre-
ball i l’experiència professional en l’elabo-
ració de l’activitat proposada, tot deguda-
ment justificat.

Memòria on s’exposi la proposta, objec-
tius, estructura i pressupost del treball pros-
pectiu, activitat formativa o d’implantació del
català.

NIF del sol·licitant i dades bancàries del
compte on s’hauria d’ingressar l’ajut, en cas
de concedir-se.

Declaració en la qual el sol·licitant faci
constar els ajuts econòmics sol·licitats o
rebuts d’altres institucions pel mateix con-
cepte, si s’escau.

Altres documents que consideri d’interès.
3.2 L’INCANOP facilitarà als interessats

el model de la instància, la qual es farà
constar com a primera pàgina de la memò-
ria.

3.3 Els aspirants presentaran les sol·-
licituds a la seu de l’INCANOP, o per qual-
sevol dels mitjans que preveu l’article 38.4
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 l’article 69 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

3.4 El termini de presentació de les sol·-
licituds començarà l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Ordre al DOGC i acabarà el
20 de setembre de 1999.

—4 Quantia dels ajuts
Els ajuts podran atorgar-se per l’import

total o parcial del treball de prospectiva o
del cost de les activitats, en funció de les
condicions específiques de les sol·licituds
avaluades d’acord amb el procediment que
estipula el present annex d’aquesta Ordre.
En cap cas l’ajut no superarà 1.600.000
ptes.

—5 Adjudicació
Una vegada exhaurit el termini de presen-

tació de les sol·licituds, la comissió d’estu-
di i selecció portarà a terme la seva avalu-
ació. Aquesta comissió serà formada per les
persones següents:

El secretari general de l’INCANOP.
Dos tècnics de l’INCANOP designats pel

seu director.
Aquesta comissió elaborarà una propos-

ta de concessió d’ajuts i l’elevarà al direc-
tor de l’INCANOP.

A la vista de la proposta de la comissió, el
director de l’INCANOP resoldrà per delega-
ció la concessió dels ajuts, que es notificarà
a les persones interessades amb indicació
de si exhaureix o no la via administrativa, els
recursos i òrgans davant els quals es poden
interposar. També es farà públic al tauler
d’anuncis de l’Institut Català de Noves Pro-
fessions.

En qualsevol cas es consideraran deses-
timades les sol·licituds d’ajuts no resoltes
per resolució expressa dins del termini de
tres mesos a comptar a partir de l’endemà
de l’acabament del termini de presentació
de sol·licituds.

—6 Abonament dels ajuts
6.1 Una vegada resolta la concessió

d’ajuts, l’INCANOP lliurarà per transferèn-
cia bancària l’import global d’aquests a les
persones físiques o jurídiques que realitzen
els treballs i/o activitats formatives.

6.2 Un cop finalitzats els treballs de
prospectiva i/o activitats formatives o d’im-
plantació del català, els beneficiaris dels
ajuts hauran de presentar a l’INCANOP un
informe on es detallin els resultats obtinguts
en tots els seus aspectes, abans del 30 de
juny de 2000. La comissió a què fa referèn-
cia l’apartat 5 de l’annex de la convocatòria
farà el seguiment de la bona marxa del des-
envolupament dels projectes.

6.3 En cas d’incompliment d’alguna de
les condicions establertes per a l’obtenció
dels ajuts que preveu aquesta convocatò-
ria, l’INCANOP podrà retenir els ajuts o bé
exigir-ne la devolució als beneficiaris.

6.4 Els beneficiaris dels ajuts tenen l’obli-
gació de facilitar tota la informació requerida
per l’INCANOP o per altres òrgans de con-
trol de l’Administració, d’acord amb el que
disposa l’article 92 del Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, modificada per la Llei 25/1998,
de 31 de desembre, de mesures administra-
tives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

6.5 La despesa que comporta l’atorga-
ment d’aquest ajut no té caràcter recurrent
i en tot cas les convocatòries futures resten
sotmeses a les disponibilitats pressupostàri-
es de l’Institut Català de Noves Professions.

(99.193.062)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 1999, per
la qual es fa pública la llista definitiva de se-
leccionats en la convocatòria del concurs
de mèrits per proveir llocs de treball del cos
de mestres dels centres annexos als cen-
tres de formació del professorat.



1653

Núm. 779

Per la Resolució de 13 d’abril de 1999
(DOGC núm. 2876, de 27.4.1999) es va
convocar concurs de mèrits per proveir en
comissió de serveis llocs de treball corres-
ponents de mestres dels centres annexos
als centres de formació del professorat.

Feta pública la llista provisional de selec-
cionats, i finalitzat el termini de reclamaci-
ons i desistiments, d’acord amb el que dis-
posa la base 12 de la Resolució esmentada,

Resolc:

—1 Fer pública la llista definitiva de selec-
cionats en el concurs de mèrits convocat
per la Resolució de 13 d’abril de 1999, fent-

hi constar el lloc de treball que els ha estat
adjudicat i la puntuació atorgada, tal com
es detalla a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els efectes administratius d’aquestes
adjudicacions seran des de l’1 de setembre
de 1999.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció 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,
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.

Barcelona, 29 de juliol de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

ANNEX

Llista definitiva de seleccionats en la convocatòria del concurs de mèrits per proveir llocs de treball del cos de mestres dels centres annexos
als centres de formació del professorat

ESP.= especialitat; EES=educació especial; INF=educació infantil; PAN=educació primària, anglès; PEF=educació primària, educació física; PRI=educació primària

DNI Cognoms i nom Punts Codi Centre Municipi Esp.
037656358 Mata Padrós, Mercè ...................................... 17.0000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona EES
036972675 Casals Vallbona, Laura .................................. 18.3000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona INF
037267605 Marco Martin, Anna M. ................................. 18.0000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona INF
016524513 Gurria Latorre, Fabiola .................................. 15.4000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona INF
039822540 Pique Bargallo, Andrea ................................. 14.6200 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona INF
040971879 Olivares Lorenzo, M. del Mar ........................ 14.2960 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona INF
010172594 Rodriguez Cuevas, Antonio .......................... 16.5000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PAN
046122316 Azcona Toscas, Ignacio ................................ 19.0000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PMU
073180809 Juste Mur, Sebastián ..................................... 19.0000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PRI
046314332 Rexach Trias, M. Teresa ................................ 16.8900 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PRI
046212590 Escribano Rodríguez, Maria .......................... 16.0500 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PRI
040556496 Isern Vidal, Pilar ............................................. 16.0000 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PRI
038547520 López Martinez, Alicia ................................... 15.7600 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PRI
035073814 Morist Arnella, Núria ...................................... 15.6250 08002061 N-I de Pràctiques Barcelona PRI
046024993 Romero García, Francisco ............................ 12.7700 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona EES
037709930 Salvat Capell, Teresa ..................................... 12.0000 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona EES
035011677 Llop Giner, M. Jesús ..................................... 17.0000 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona INF
035004684 Morancho Rovira, M. Dolores ....................... 11.6000 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona INF
036961895 Gómez González, Marta .................................. 9.8480 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona INF
038082632 Martinez Guerra, Pilar ...................................... 9.2360 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona PAN
018913000 González Santaloria, Francisco .................... 20.0000 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona PRI
037629690 Temprana  Princep, Anna ............................. 17.6960 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona PRI
010579511 Antuña Rodríguez, M. Paz ............................ 16.5000 08002058 N-II de Pràctiques Barcelona PRI
077625396 Garcia Turu, Núria .......................................... 16.1400 08039896 Escola Bellaterra Bellaterra INF
046207846 Gómez Font, Roser ....................................... 16.0000 08039896 Escola Bellaterra Bellaterra INF
046113606 Brasó Campderrós, Montserrrat ................... 16.0000 08039896 Escola Bellaterra Bellaterra INF
036957171 Estival Codina, Montserrat ............................ 16.0000 08039896 Escola Bellaterra Bellaterra INF
038717274 Costa Agramunt, Pere ................................... 18.0000 08039896 Escola Bellaterra Bellaterra PRI
046040098 López Rebollal, Núria .................................... 17.2460 08039896 Escola Bellaterra Bellaterra PRI
037282609 Saiz Saiz, Mercè ............................................ 17.0000 08039896 Escola Bellaterra Bellaterra PRI
078063240 Juncà Micas, Rosa ........................................ 16.0000 25002672 Pràctiques-I Lleida INF
040811237 Benet Andrés, Miquel .................................... 18.0000 25002672 Pràctiques-I Lleida PRI
040854871 Guàrdia Sierra, Josep .................................... 18.0000 25002672 Pràctiques-I Lleida PRI
040856374 Montagut Sarrió, Gemma .............................. 18.0000 25002672 Pràctiques-I Lleida PRI
043706373 Olomí Falguera, M. Teresa ............................ 11.8700 25008212 Pràctiques-II Lleida EES
040877843 Aiguabella Codina, M. Teresa ....................... 16.0000 25008212 Pràctiques-II Lleida INF
078074649 Carrera Mentuny, Lluís ................................... 15.1200 25008212 Pràctiques-II Lleida PMU
040852375 Benet Prim, Loreto ........................................ 18.0000 25008212 Pràctiques-II Lleida PRI
040796201 Gasa Mole, Mercè ......................................... 16.0000 25008212 Pràctiques-II Lleida PRI
040895611 Solé Fontova, M. Dolors ............................... 13.8600 25008212 Pràctiques-II Lleida PRI
077782713 Pujol Parera, Caterina ................................... 13.8180 43003690 Pràctiques Tarragona EES
039831066 Garcia Barceló, M. Josepa ........................... 14.1750 43003690 Pràctiques Tarragona INF
039649339 Sanabria Martínez, Elena .............................. 16.4300 43003690 Pràctiques Tarragona PRI
017425339 Aznar Chueca, Armando ............................... 16.1000 43003690 Pràctiques Tarragona PRI
039843393 Castilleja Conejo, Isabel ................................ 14.2700 43003690 Pràctiques Tarragona PRI
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RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 1999, per
la qual es fa pública la llista definitiva de se-
leccionats en la convocatòria del concurs
de mèrits per proveir llocs de treball de
mestre als centres experimentals de règim
especial.

Per la Resolució de 13 d’abril de 1999
(DOGC núm. 2875, de 26.4.1999) es va
convocar concurs de mèrits per proveir en
comissió de serveis llocs de treball de mes-
tre als centres experimentals de règim es-
pecial (CERES).

Feta pública la llista provisional de selec-
cionats i finalitzat el termini de reclamaci-
ons i desistiments, d’acord amb el que dis-
posa la base 12 de la Resolució esmentada,

Resolc:

—1 Fer pública la llista definitiva de selec-
cionats en el concurs de mèrits convocat

per la Resolució de 13 d’abril de 1999 per
proveir en comissió de serveis llocs de tre-
ball de mestre als centres experimentals de
règim especial (CERES), la qual figura a l’an-
nex d’aquesta Resolució, amb indicació del
lloc que els ha estat adjudicat i la puntuació
atorgada.

—2 Els efectes administratius d’aquestes
adjudicacions seran des de l’1 de setembre
de 1999.

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 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.

Barcelona, 29 de juliol de 1999

Estanislau Saló de la Iglesia
Director general de Recursos Humans

ANNEX

Llista definitiva de seleccionats en la convocatòria del concurs de mèrits per proveir llocs de treball de mestre als centres experimentals de
règim especial

Esp.=especialitat; EES=educació especial; INF=educació infantil; PAN=educació primària, anglès;
PEF=educació primària, educació física; PRI=educació primària.

DNI Cognoms i nom Punts Codi Centre Municipi Esp.
043390641 Terradas López, M. Lluïsa ............................ 14.0160 08002721 CIP Font d’en Fargas Barcelona EES
040858761 Blasi Sanquirgo, M. Pilar .............................. 19.0000 08002721 CIP Font d’en Fargas Barcelona INF
037267044 Roca Carreras, Virginia ................................ 12.4300 08052165 CIP Octavio Paz Barcelona EES
040951985 Porqueres Gené, Margarida ............................ 9.9000 08052165 CIP Octavio Paz Barcelona INF
037742676 Guillem Pérez, Elena ........................................ 5.8400 08052165 CIP Octavio Paz Barcelona PEF
038046261 Sancho Oliver, M. Isabel .............................. 17.1000 08052165 CIP Octavio Paz Barcelona PRI
043406850 Navarro Ruiz, Cristina ................................... 12.5700 08052165 CIP Octavio Paz Barcelona PRI
040976809 Merino Blasco, Barbara ...................................8.9640 08042834 CIP Can Palmer Viladecans EES
038506632 Cabrera Guzman, Belen ..................................5.5038 08042834 CIP Can Palmer Viladecans INF
046550933 Rueda Pérez, Isabel ........................................ 7.8200 08042834 CIP Can Palmer Viladecans PAN
077302600 Argila Vicente, Mercè ...................................... 6.7715 08027183 CIP Torre Roja S. Pere de Vilamajor INF
021398125 Santapau Lloret, Bartolome ......................... 11.4940 08027183 CIP Torre Roja S. Pere de Vilamajor PRI
043501291 Cavaye Reyes, Laura .................................... 11.1960 08040412 CIP El Margalló Vilanova i la G. EES
043053691 Ferra Ferrer, M. Mercedes .............................. 7.4640 08040412 CIP El Margalló Vilanova i la G. EES
037677646 Fauquer Vidal, M. Núria ............................... 16.0000 08040412 CIP El Margalló Vilanova i la G. PMU
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