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RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2000, per la
qual es disposa l’inici d’activitats de diver-
sos instituts d’educació secundària.

Mitjançant el Decret 175/2000, de 15 de
maig (DOGC núm. 3146, de 24.5.2000), es
van crear diversos instituts d’educació se-
cundària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres docents públics, i d’acord amb la
disposició final del Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Autoritzar, a partir del curs escolar
2000-01, l’inici de les activitats acadèmi-
ques i administratives als instituts d’educa-
ció secundària que consten a l’annex d’a-
questa Resolució.

—2 La denominació específica i els ense-
nyaments que impartiran els centres són els
que es detallen a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans a adoptar les mesures neces-
sàries que exigeixi el funcionament d’a-
quests centres docents públics.

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

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

Barcelona, 26 de juny de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca del Barcelonès

Institut d’educació secundària, amb núme-
ro de codi 08059329, ubicat al carrer de
Jacint Verdaguer/av. de Santa Coloma de
Gramenet, de Santa Coloma de Gramenet.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Batxillerat: modalitat de ciències de la natu-
ralesa i de la salut; modalitat d’humanitats
i ciències socials; modalitat de tecnologia.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica Can Peixauet.

Comarca del Vallès Oriental

Institut d’educació secundària, amb núme-
ro de codi 08054401, ubicat al c. Penyafort,
s/n, de Cardedeu.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria
Batxillerat: modalitat de ciències de la natu-
raralesa i de la salut; modalitat d’humani-
tats i ciències socials; modalitat de tecno-
logia.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica Cardedeu II.

Delegació territorial del Vallès Occidental

Institut d’educació secundària, amb núme-
ro de codi 08054873, ubicat a l’av. Ragull,
s/n, de Sant Cugat del Vallès.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.

S’atribueix al centre la denominació es-
pecífica Sant Cugat.

(00.165.005)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ateneu Instructiu, de Sant Joan Despí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Ateneu Instructiu, de
Sant Joan Despí, en petició d’autorització
de trasllat de les instal·lacions del centre,
ampliació d’unitats dels nivells d’educació
infantil i primària, i d’obertura de l’etapa
d’educació secundària obligatòria i de l’en-
senyament de batxillerat, es va instruir l’ex-
pedient corresponent;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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-
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ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Ate-
neu Instructiu, de Sant Joan Despí, per tras-
llat de les instal·lacions del centre, ampliació
d’unitats dels nivells d’educació infantil i pri-
mària, i d’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria i de l’ensenyament de
batxillerat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sant Feliu de Llobregat, 20 de juny de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Joan Despí.
Localitat: Sant Joan Despí.
Núm. de codi: 08026622.
Denominació: Ateneu Instructiu.
Adreça: c. Torrent d’en Negre, 29-31.
Titular: Ateneu Instructiu de Sant Joan
Despí.
NIF: G08730624.

S’autoritza el trasllat de les instal·lacions
del centre al c. Francesc Macià, 57, amb
efectes des de l’inici del curs 1999-00. Per
tant queda suprimida l’adreça c. Torrent d’en
Negre, 29-31.

S’autoritza l’ampliació de 4 unitats de par-
vulari amb capacitat per a 100 llocs esco-
lars, amb efectes des de l’inici del curs
1998-99.

S’autoritza l’ampliació de 4 unitats d’edu-
cació primària amb capacitat per a 100 llocs
escolars, amb efectes des de l’inici del curs
1998-99.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria, amb 4 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars, amb efectes a partir del curs 2000-
01, i 4 unitats de segon cicle amb capacitat
per a 120 llocs escolars, amb efectes a partir
del curs 2000-01.

S’autoritza l’obertura de l’ensenyament
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat

de ciències de la natura i de la salut per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials per a 70 llocs
escolars, i 2 unitats de la modalitat de tec-
nologia per a 70 llocs escolars.

Els primers cursos de totes les modali-
tats de batxillerat tindran efectes a partir de
l’inici del curs 2000-01, i els segons de totes
les modalitats de batxillerat a partir de l’inici
del curs 2001-02.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-01
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars, i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i de la salut per a 70
llocs escolars, 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials per a 70 llocs
escolars, i 2 unitats de la modalitat de tec-
nologia per a 70 llocs escolars.

(00.158.022)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2000, per la
qual s’aprova la disminució del nombre
d’unitats concertades del centre docent
privat Sant Francesc, de Berga.

Per Resolució de 20 de maig de 1999
(DOGC núm. 2919, de 29.6.1999), es va
aprovar la renovació, per 1 any, del concert
educatiu del centre docent privat Sant
Francesc, de Berga, per a 4 unitats de
batxillerat, 5 cicles formatius de grau mitjà
i 7 cicles formatius de grau superior.

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 assoleixi la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix 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 de 6 d’abril de 2000, en aplicació de
la normativa citada, amb la finalitat de dis-
minuir el nombre d’unitats concertades al
centre que es relaciona a l’annex d’aquesta
Resolució, motivat pel no-funcionament
segons es desprèn de l’informe de la Ins-
pecció d’Ensenyament i comprovat que el
centre no va comunicar la seva situació al
Departament en produir-se aquesta dismi-
nució de les unitats en funcionament;

Havent-se tramitat l’expedient de mane-
ra reglamentària, d’acord amb el que dis-
posen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i la resta de norma-
tiva 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 els ensenyaments de batxillerat i
formació professional, motivada pel no-
funcionament al centre docent privat que
es detalla a l’annex d’aquesta Resolució,
d’acord amb les condicions que s’hi espe-
cifiquen.

—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 1999-00 i s’inscriurà
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.

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 juny de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Cicle formatiu de grau mitjà
0201: gestió administrativa.
0501: electromecànica de vehicles.
0801: equips i instal·lacions electrotècni-
ques.

Cicle formatiu de grau superior
0251: secretariat.
0751: desenvolupament i aplicació de pro-
jectes de construcció.
1953: manteniment d’equips industrials.
2251: administració de sistemes informàtics.

Comarca del Berguedà

Codi: 08014711.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Berga.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
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Nivell educatiu i unitats concertades:
Batxillerat:
Unitats disminuïdes: 1 unitat de 1r curs.
Concert resultant:
1r curs: 1 unitat.
2n curs: 2 unitats.
Cicle formatiu de grau mitjà:
Unitats disminuïdes:
0501: 1 unitat.
0801: 1 unitat.
Concert resultant:
0201: 1 unitat.
0501: 1 unitat.
0801: 1 unitat.
Cicles formatius de grau superior:
Unitats disminuïdes:
2251: 1 unitat.
0751: 1 unitat.
1953: 1 unitat.
Concert resultant:
0251: 1 unitat.
0751: 1 unitat.
1953: 1 unitat.
2251: 1 unitat.

(00.159.134)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2000, per
la qual es deixa inactiu un col·legi d’edu-
cació infantil i primària d’Escunhau (Vielha
e Mijaran).

L’evolució contínua de la col·lectivitat es-
colar obliga a modificacions de la xarxa de
centres docents per tal d’adequar-la a les
necessitats resultants d’una planificació
idònia.

D’acord amb aquestes modificacions, la
Delegació Territorial d’Ensenyament de
Lleida va tramitar un expedient sobre col·-
legis d’educació infantil i primària, expedi-
ent que ha rebut informe favorable de la
Inspecció d’Ensenyament tenint en compte
la plena justificació de la proposta.

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

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

Resolc:

Deixar inactiu el col·legi d’educació infantil
i primària que s’esmenta a l’annex d’aquesta
Resolució, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius des de la fi del curs escolar 1999-00.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a

comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment ad-
ministratiu 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, 26 de juny de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Lleida

Comarca: Val d’Aran.
Municipi: Vielha e Mijaran.
Unitat de població: Escunhau.
Codi de centre: 25004905.
Denominació: CEIP Meddia.
Adreça: c. de Sant Sebastià, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadè-
mics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Garona, amb número de codi
25004929, de Vielha e Mijaran.

(00.172.059)

RESOLUCION de 26 de junh de 2000, pera
quau se dèishe inactiua ua escòla d’educa-
cion infantil e primària d’Escunhau (Vielha-
Mijaran).

Era evolucion contunha dera collectivitat
escolara obligue a modificacions deth hilat
de centres docents entà adequà-se as be-
sonhs resultants d’ua planificacion idonèa.

Cossent damb aguestes modificacions, era
Delegacion Territoriau d’Ensenhament de
Lhèida tramitèc un expedient sus collègis
d’educacion infantil e primària, expedient qu’a
recebut informe favorable dera Inspeccion
d’Ensenhament en tot tier en compde era plea
justificacion dera prepausa.

Pr’amor des actuacions nomentades, e
cossent damb çò que remèrque era Lei
organica 8/1985, de 3 de junhsèga, regula-
dora deth dret ara educacion,

A prepausa dera Direccion Generau de
Centres Docents,

Resòlvi:

Deishar inactiu eth collègi d’educacion
infantil e primària que se nomente en anèx
d’aguesta Resolucion, damb efèctes aca-
demics e administratius des dera fin deth
cors escolar 1999-00.

Contra aguesta Resolucion, qu’acabe era
via administrativa, es persones interessades
pòden interpausar recurs contenciós admi-
nistratiu dauant era Sala Contenciosa Ad-
ministrativa deth Tribunau Superior de Jus-
tícia de Catalonha, en tèrme de dus mesi a
compdar de londeman dera sua publicaci-
on en DOGC, cossent damb çò que previé
er article 46.1 dera Lei 29/1998, de 13 de
junhsèga, reguladora dera jurisdiccion con-
tenciosa administrativa.

Tanben, pòden interpausar potestativament
recors de reposicion, prèvi ath recors conten-
ciós administratiu, dauant er organ que dic-
tèc er acte, en tèrme d’un mes a compdar de
londeman dera sua publicacion en DOGC,
segontes çò que dispausen es articles 116 e
117 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de
regim juridic des administracions publiques e
deth procediment admintratiu comun, modi-
ficada pera Lei 4/1999, de 13 de gèr, o quaus-
sevolh aute recors que considèren conveni-
ent tara defensa des sòns interèssi.

Barcelona, 26 de junh de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Conselhèra d’Ensenhament

ANÈX

Delegacion territoriau de Lhèida

Comarca: Val d’Aran.
Municipi: Vielha-Mijaran.
Unitat de poblacion: Escunhau.
Còdi de centre: 25004905.
Denominacion: CEIP Meddia.
Adreça: c. de Sant Sebastian, s/n.
D’autes disposicions: es expedients acade-
mics des alumnes que i a en centre se
depositaràn en collègi d’educacion infantil
e primària Garona, damb numerò de còdi
25004929, de Vielha-Mijaran.

(00.172.059)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2000, per la
qual es fa pública la relació dels centres
d’ensenyament secundari postobligatori de
Catalunya als quals se’ls ha concedit un ajut
per a grups d’alumnes, per a la realització
de pràctiques en règim d’intercanvi en
empreses o institucions d’altres països.

D’acord amb l’article 5 de l’Ordre de 7
de març de 2000 (DOGC número 3101 de
17.3.2000), de convocatòria de concurs
públic per a la concessió d’ajuts a grups
d’alumnes de centres d’ensenyament se-
cundari postobligatori de Catalunya, per
a la realització de pràctiques en règim d’in-
tercanvi en empreses o institucions d’al-
tres països;

Atesa la proposta de la comissió de se-
lecció, prèviament constituïda de conformi-
tat amb la base sisena de l’annex de l’Or-
dre de 7 de març esmentada,

Resolc:

Concedir els ajuts a què es refereix l’Ordre
de 7 de març de 2000, per un import màxim
de 60.000.000 de ptes. (360.607,26 euros)
per a la realització de pràctiques d’alumnes
en règim d’intercanvi en empreses o institu-
cions d’altres països, als centres d’ensenya-
ment secundari postobligatori de Catalunya
que es detallen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, pels imports que s’hi indiquen, amb
càrrec a l’aplicació 06.05.482.01/0, dels
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2000.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
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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 la directo-
ra general de Promoció Educativa, en el ter-
mini d’un mes a comptar 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de juny de 2000

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Promoció Educativa

ANNEX

Centre: C.E. Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 980.000 ptes. (5.889,92 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: C.E. Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 900.000 ptes. (5.409,11 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: C.E. Dolmen.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08038673.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: Centre d’Estudis CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 1.300.000 ptes. (7.813,16 euros).

Centre: Col·legi Salesià del Sant Àngel.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004781.
Import: 900.000 ptes. (5.409,11 euros).

Centre: Esc. Sup. d’Hostaleria i Turisme
Sant Ignasi-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056331.
Import: 560.000 ptes. (3.365,67 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: Esc. Sup. d’Hostaleria i Turisme
Sant Ignasi-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056331.
Import: 570.000 ptes. (3.425,77 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: Esc. Sup. d’Hostaleria i Turisme
Sant Ignasi-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056331.
Import: 570.000 ptes. (3.425,77 euros) (pro-
jecte 3).

Centre: E.P. Salesianes de Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014279.
Import: 914.000 ptes. (5.493,25 euros).

Centre: Escola d’Arts Deià.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044156.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: Escola d’Art Pau Gargallo.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08007480.
Import: 540.000 ptes. (3.245,47 euros).

Centre: Escola d’Hoteleria i Turisme de
Lleida.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 900.000 ptes. (5.409,11 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 1.000.000 de ptes.  (6.010,12 eu-
ros) (projecte 2).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 3).

Centre: Escola Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08056389.
Import: 841.000 ptes.  (5.054,51 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: Escola Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08056389.
Import: 833.000 ptes. (5.006,43 euros) (pro-
jecte 2).

Centre:  Escoles Familiars Rurals d’Osona, SL.
Mas Quintanes.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Núm. de codi: 08032154.
Import: 1.100.000 ptes. (6.611,13 euros).

Centre: ETPC del Clot.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08009260.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Alt Penedès.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Núm. de codi: 08035362.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 600.000 ptes. (3.606,07 euros).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43007191.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros)
(projecte 1).

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Núm. de codi: 08043644.
Import: 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros)
(projecte 1).

Centre: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Núm. de codi: 08043644.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Castellarnau.
Municipi: Sabadell.
Núm. de codi: 08024893.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona
Nüm. de codi: 43003653.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Cristòfol Ferrer.
Municipi: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08031848.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007385.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Núm. de codi: 43004441.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Domènech i Montaner (Reus V).
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007166.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 1.100.000 ptes. (6.611,13 euros)
(projecte 1).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 3).

Centre: IES F.X. Lluch i Rafecas.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
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Núm. de codi: 08031681.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Flix.
Municipi: Flix.
Núm. de codi: 43007233.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Guindàvols.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002726.
Import: 600.000 ptes. (3.606,07 euros).

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 700.000 ptes (4.207,08 euros).

Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 750.000 ptes. (4.507,59 euros).

Centre: IES Josep Vallverdú.
Municipi: les Borges Blanques.
Núm. de codi: 25006525.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 800.000 ptes. (4.808,10 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 800.000 ptes. (4.808,10 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES La Guineuta.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08034205.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES La Pineda.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08001421.
Import: 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros).

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 612.000 ptes. (3.678,19 euros).

Centre: Esc. de 2ón Ens. La Vall del Tenes.
Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana.
Núm. de codi: 08036998.
Import: 945.000 ptes. (5.679,56 euros).

Centre: IES Les Vinyes.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08034643.
Import: 135.000 ptes. (811,37 euros).

Centre: IES Montserrrat-Guinardó.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08057540.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Marianao.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Núm. de codi: 08043681.
Import: 700.000 ptes.(4.207,08 euros).

Centre: IES Mollet.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IES Mollet.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.

Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Montcada i Reixac.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 810.000 ptes. (4.868,20 euros).

Centre: IES Montiliví.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Montsià.
Municipi: Amposta.
Núm. de codi: 43006101.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 400.000 ptes. (2.404,05 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Narcís Xifra.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 900.000 ptes. (5.409,11 euros).

Centre: IES Patronat Ribas.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013391.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 810.000 ptes. (4.868,20 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 3).

Centre: IES Ribera Baixa.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08047492.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08041879.
Import: 800.000 ptes. (4.808,10 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08041879.
Import: 800.000 ptes. (4.808,10 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IES Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros).

Centre: IFP Esc. D’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.

Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IFP Esc. d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros)
(projecte 2).

Centre: IFP Esc. D’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros)
(projecte 3).

Centre: IPFP M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: IPFP M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: IPFP M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 3).

Centre: IPFP M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 600.000 ptes. (3.606,07 euros) (pro-
jecte 4).

Centre: IES M. de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 700.000 ptes. (4.207,08 euros) (pro-
jecte 5).

Centre: STUCOM.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 470.000 ptes. (2.824,76 euros) (pro-
jecte 1).

Centre: STUCOM.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 500.000 ptes. (3.005,06 euros) (pro-
jecte 2).

Centre: STUCOM.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 480.000 ptes. (2.884,86 euros) (pro-
jecte 3).

(00.171.089)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Nostra Senyora del Carme, de Balaguer.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel ti-
tu lar  del  centre docent pr ivat Nostra
Senyora del Carme, de Balaguer, en peti-
ció d’ampliació d’una nova modalitat de
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batxillerat, 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, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Nostra Senyora del Carme, de Balaguer, per
ampliació d’una nova modalitat de batxille-
rat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Lleida, 2 de juny de 2000

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca de la Noguera

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Balaguer.
Localitat: Balaguer.
Núm. de codi: 25000821.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Adreça: plaça Sanahuja, 39.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza l’ampliació de la modalitat de
tecnologia en l’ensenyament de batxillerat,
amb efectes a partir del curs 1999-00.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars en les modalitats d’hu-
manitats i ciències socials, ciències de la
natura i de la salut i tecnologia, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-00.

(00.151.118)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jaume Viladoms, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Jaume Viladoms, de
Sabadell, en petició de supressió dels en-
senyaments de formació professional de 1r
i 2n grau, tancament de locals i obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i superior, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret 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
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 modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jaume Viladoms, de Sabadell, per supres-
sió dels ensenyaments de formació profes-
sional de 1r i 2n grau, tancament de locals
i obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i superior, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sabadell, 21 de juny de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08035805.
Denominació: Jaume Viladoms.
Adreça: c. César Torres, 1-3.
Titular: Centre d’Ensenyament Secunda-
ri, SAL.
NIF: A59440537.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per modificació i ampliació
d’ensenyaments, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2000-01.

Autorització de supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau
d’acord amb el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya.

Autorització per donar de baixa els locals
ubicats al c. Pare Rodamilans, 58, atès que
els aquests estaven adscrits a les activitats
reglades de la formació professional.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-01.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

tió administrativa, amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars;
família electricitat i electrònica, cicle forma-
tiu equips i instal·lacions electrotècniques
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars; família sanitària, cicle
formatiu cures auxiliars d’infermeria, amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els
30 llocs escolars.

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

ministració i finances, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars,
cicle formatiu secretariat, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars; en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars; família edificació i obra civil, cicle for-
matiu desenvolupament i aplicació de pro-
jectes de construcció, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars; família informàtica, cicle formatiu des-
envolupament d’aplicacions informàtiques,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

(00.159.137)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats, de Barcelona.
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Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titu-
lars de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació i de reducció d’unitats i d’obertura
de l’etapa d’educació secundària obligatò-
ria, es van instruir els expedients correspo-
nents.

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, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura dels centres docents pri-
vats que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució, per ampliació i reducció d’unitats
de primer i de segon cicle de l’etapa d’edu-
cació infantil, reducció d’unitats del nivell
d’educació primària, obertura de l’etapa
d’educació secundària obligatòria, i ampli-
ació dels ensenyaments de batxillerat, en
els termes que per a cadascun dels cen-
tres s’especifica a l’annex d’aquesta Re-
solució

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 26 de junio de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08037036.
Denominació: Guinyol.
Adreça: c. Ventura Plaja, 36.
Titular: Caridad Pellín Ardil.
NIF: 37728288P.

S’autoritza la reducció d’1 unitat del cicle
de parvulari de l’etapa d’educació infantil
amb capacitat per a 25 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 1998-99.

S’autoritza l’ampliació de 4 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil amb
capacitat per a 54 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 4 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 54 llocs escolars.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08005412.
Denominació: Lleó XIII.
Adreça: c. Lleó XIII, 16-18 i 20.
Titular: Docen, SA.
NIF: A08486599.

S’autoritza la reducció de 10 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 250 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1998-99.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 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, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de la modalitat de
tecnologia dels ensenyaments de batxille-
rat, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 5 unitats de parvulari
amb capacitat per a 125 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a
210 llocs escolars de les modalitats d’hu-
manitats i ciències socials, ciències de la
natura i de la salut i tecnologia.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08008656.
Denominació: Ramon Llull.
Adreça: c. Biscaia, 439.
Altres adreces: c. Matanzas, 5.
Titular: Aula Nova, SL.
NIF: B08436404.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil amb
capacitat per a 20 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària: 2 unitats de primer
cicle amb capacitat per a 60 llocs escolars
i 2 unitats de segon cicle amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

(00.165.011)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ribot de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del  Departament d’Ensenyament pel ti-
tular del centre docent privat Ribot, de
Barcelona, en petició de canvi de deno-
minació, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ribot, de Barcelona, per canvi de denomi-
nació, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 26 de juny de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036251.
Denominació: Ribot.
Adreça: c. Copèrnic, 34-40.
Titular: Associació els Arcs.
NIF: G61185765.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Els Arcs.

(00.165.013)
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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
d’11 d’abril de 2000, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Ramiro de Maeztu, de
Badalona (DOGC núm. 3137, pàg. 5721,
d’11.5.2000).

Havent observat una errada al text ori-
ginal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3137, pàg. 5721,
d’11.5.2000, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A l’annex de la Resolució, on diu:
“S’autoritza l’ampliació del 2n cicle del ni-

vell d’educació infantil, amb efectes a partir
de l’inici del curs escolar 1999-00”,
ha de dir:

“S’autoritza l’ampliació de 2 unitats del ni-
vell d’educació infantil (parvulari) amb capa-
citat per a 50 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999-00”.

Barcelona, 2 de juny de 2000

Ramon Farré i Roura
Secretari general

(00.151.052)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
13 d’abril de 2000, per la qual s’autoritza
l’obertura del centre docent privat Iris, de
Barberà del Vallès (DOGC núm. 3133, pàg.
5501, de 5.5.2000).

Havent observat una errada al text ori-
ginal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3133, pàg. 5501,
de 5.5.2000, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A l’annex de la Resolució, a la pàg. 5502,
on diu:

“Titular: Llar d’Infants Iris, SCP”,
ha de dir:

“Titular: Jardí d’Infants Iris, SCP”.

Barcelona, 20 de juny de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.158.028)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
d’11 de maig de 2000, per la qual s’auto-
ritza la modificació de l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Educem, de
Granollers (DOGC núm. 3149, pàg. 6840,
de 29.5.2000).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3149, pàg. 6840,
de 29.5.2000, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A l’annex de la Resolució, a la pàg. 6841,
on diu:

“S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer
i segon grau.”,
ha de dir:

“S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer
grau.”.

Barcelona, 28 de juny de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.166.075)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2000, de
modificació de la Resolució de 8 de juny de
2000, per la qual es nomenen els tribunals
que han de jutjar els procediments selec-
tius per a la provisió de places de funciona-
ris docents i per a l’adquisició de noves
especialitats.

Per una Resolució de 8 de juny de 2000
(DOGC núm. 3160, de 14.6.2000) es van
nomenar els tribunals que han de jutjar els
procediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats, d’acord
amb el que estableixen les bases 5.3, 5.4
i 16 de la Resolució de 27 de març de 2000
(DOGC núm. 3110, de 30.3.2000), de con-
vocatòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents i per a l’adqui-
sició de noves especialitats.

La base 5.6 de la Resolució de 27 de març
de 2000 estableix que, si escau, es nome-
naran nous membres de tribunals que hau-
ran de substituir a aquells que hagin perdut
aquesta condició per alguna de les causes
que preveu l’esmentada 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 8 de
juny de 2000, a conseqüència de les
al.legacions i documentació justificativa pre-
sentada per alguns presidents i vocals,

Resolc:

—1 Nomenar nous presidents de tribunals
als funcionaris del cos de mestres o del cos
de professors d’ensenyament secundari que
es relacionen a continuació, tot especificant
el cos, l’especialitat i el número de tribunal
on han estat designats:
Cos de mestres
Especialitat: anglès.
Tribunal titular núm. 1.

President: M. Teresa Esquirol Palau.
Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
Especialitat: biologia i geologia.
Tribunal titular núm. 1.

President: Antonio Parra Silvestre.

—2 Nomenar nous membres de tribunals
als funcionaris del cos de mestres o del cos
de professors d’ensenyament secundari que
es relacionen a continuació, tot especificant
el cos, l’especialitat i el número de tribunal
on han estat designats:
Cos de mestres
Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica.
Tribunal titular núm. 1.

Vocal: Carlos Sanz Montero.
Especialitat: educació física.
Tribunal titular núm. 9.

Vocal: Rosa Domènech Domingo.
Especialitat: educació infantil.
Tribunal titular núm. 15.

Vocal: Angela Comas Ciurana.
Especialitat: anglès.
Tribunal titular núm. 2 i 5.

Vocal: Anna M. Cristina Colomé.
Vocal: Antonia Ruíz Porcuna.

Especialitat: música.
Tribunal titular núm. 1.

Vocal: Glòria Casals Blanch.
Vocal: Lídia Vega Álvarez.

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
Especialitat: alemany.
Tribunals titulars núm. 1 i 2.

Vocal: Marta Pombo Salles.
Especialitat: anglès.
Tribunal titular núm. 2.

Vocal: Adoración Borja Gómez.
Especialitat: francès.
Tribunals titulars núm. 1 i 3.

Vocal: Xavier Pascual Calvo.
Especialitat: grec.
Tribunals titulars núm. 1 i 2.

Vocal: Joaquim Gestí Bautista.
Especialitat: psicologia i pedagogia.
Tribunal titular núm. 7.

Vocal 2: Joan Albert Padin Mariño.
Especialitat: processos sanitaris.
Tribunal titular núm. 1 i 2.

Vocal: Marcel Sayol Cuadras.

—3 Com a membres del tribunal en què han
estat designats tindran dret a percebre les
pertinents dietes i despeses de desplaça-
ments d’acord amb el que preveuen les ba-
ses 5.11 i 16 de la Resolució de 27 de març
de 2000, de convocatòria de proves  per a la
provisió de places de funcionaris docents i per
a l’adquisició de noves especialitats.

—4 El termini per presentar la recusació o
manifestar l’abstenció serà de deu dies na-
turals a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Resolució en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de juny de 2000

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(00.187.051)

EDICTE de 6 de juliol de 2000, pel qual es
notifica la finalització de l’expedient d’auto-
rització de projecte de centre de la llar d’in-
fants amb denominació específica La Guar-
deria, de Sant Joan Despí.

En l’expedient d’aprovació de projecte de
la llar d’infants amb denominació específica
La Guarderia, de Sant Joan Despí, ubicada
al carrer de Sant Martí de l’Erm, 25, iniciat,
en virtut de sol·licitud del promotor del cen-
tre i presentada a la corresponent delegació
territorial del Departament d’Ensenyament,
es va intentar notificar en data 12 d’abril de
2000, la resolució de desestiment de l’es-
mentada autorització al promotor del centre,
amb domicili al c. Sant Martí de l’Erm, 25,
entl. 1r i 2n, de Sant Joan Despí. La notifica-
ció esmentada va ser retornada pel Servei
de Correus en data 17 d’abril de 2000.

Posteriorment, i amb data 8 de maig, es
va intentar altre cop la notificació de l’es-
mentada resolució, al domicili particular del
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Sr. Carlos Enrique Esteban López, promo-
tor del centre, c. Sant Martí de l’Erm, 25,
de Sant Joan Despí. Aquesta notificació
també va ser retornada pel servei de cor-
reus en data 15 de maig de 2000.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 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, es notifica al Sr.
Carlos Enrique Esteban López la finalitza-
ció del procediment d’autorització del pro-
jecte de centre de la llar d’infants amb deno-
minació específica proposada La Guarderia,
de Sant Joan Despí, perquè als efectes
oportuns, pugui al·legar i presentar els do-
cuments i les justificacions que consideri
convenients en el termini de 15 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat
l’expedient de projecte de centre de la llar
d’infants seguirà la seva tramitació.

L’expedient està a disposició de la per-
sona interessada a les dependències de la
Direcció General de Centres Docents, Ser-
vei de Centres Privats (Via Augusta, 202,
planta 3D, 08021 Barcelona), de dilluns a
divendres, en horari d’oficina.

Barcelona, 6 de juliol de 2000

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.171.088)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat les
Heures, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Les Heures, de Lleida,
en petició d’ampliació dels ensenyaments
de formació professional, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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 en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Les

Heures, de Lleida, per ampliació dels ense-
nyaments de formació professional, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Lleida, 21 de juny de 2000

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca del Segrià

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002775.
Denominació: Les Heures.
Adreça: av. Alcalde Rovira Roure, 4.
Titular: Escola Les Heures, SL.
NIF: B25026428.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
família informàtica, cicle formatiu d’adminis-
tració de sistemes informàtics, amb efectes
a partir del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, situades
a la plaça Ricard Vinyes, 6.

FP de grau mitjà
Família administració, cicle formatiu ges-

tió administrativa, amb 1 grup amb capaci-
tat per a 20 llocs escolars, situats a l’av.
Alcalde Rovira Roure, 4.

FP de grau superior
Família administració, cicle formatiu d’ad-

ministració i finances amb 2 grups i capa-
citat per a 60 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars, si-
tuats a l’av. Alcalde Rovira Roure, 4.

Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
i capacitat per a 30 llocs escolars, situa-
des a l’av. Alcalde Rovira Roure, 4. En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs es-
colars.

Família informàtica, cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups i capacitat per a 60 llocs
escolars, situades a l’av. Alcalde Rovira
Roure, 4. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars. S’impartiran el cicle
formatiu de desenvolupament d’aplicaci-
ons informàtiques i el d’administració de

sistemes informàtics, alternativament en
horari de matí o tarda, en cap cas la ca-
pacitat simultània del cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics i de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques no superarà els 30 llocs escolars.
Batxillerat

4 unitats amb capacitat per a 140 llocs
escolars amb les modalitats d’humanitats i
ciències socials, ciències de la natura i sa-
lut i tecnologia, situades a la plaça Ricard
Vinyes, 6.

(00.159.142)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2000, de
modificació de la Resolució de 13 d’octu-
bre de 1999, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura del
centre docent pr ivat Santo Ángel, de
Gavà.

Per Resolució de 13 d’octubre de 1999,
es va autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat San-
to Ángel, de Gavà, amb núm. de codi
08017451 (DOGC núm. 3007, de 3.11.1999).

Atès que s’ha observat unes errades a
l’annex de la Resolució esmentada, i d’acord
amb el que estableix l’article 105.2 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,

Resolc:

—1 Modificar el primer paràgraf de l’annex
de la Resolució de 13 d’octubre de 1999,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat  Santo Angel, de Gavà, en el sentit se-
güent:

“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, amb
implantació progressiva a partir de l’inici del
curs 1998-99, d’acord amb el calendari de
posada en funcionament següent:

”A partir de l’inici del curs 1998-99, l’ober-
tura de 4 unitats de primer cicle d’educació
secundària obligatòria per a 120 llocs es-
colars, i de 4 unitats de segon cicle d’edu-
cació secundària obligatòria per a 120 llocs
escolars.

”A partir de l’inici del curs 2000-01, l’ober-
tura d’1 unitat de primer de primer cicle
d’educació secundària obligatòria per a 30
llocs escolars.

”A partir de l’inici del curs 2001-02, l’ober-
tura d’1 unitat de segon de primer cicle
d’educació secundària obligatòria per a 30
llocs escolars.

”A partir de l’inici del curs 2002-03, l’ober-
tura d’1 unitat de primer de segon cicle
d’educació secundària obligatòria per a 30
llocs escolars.

”A partir de l’inici del curs 2003-04, l’ober-
tura d’1 unitat de segon de segon cicle
d’educació secundària obligatòria per a 30
llocs escolars.”
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—2 Modificar la composició del centre do-
cent privat Santo Ángel, de Gavà, amb núm.
de codi 08017451, de l’educació secundà-
ria obligatòria en el sentit següent:

“Educació secundària obligatòria: 6 uni-
tats de primer cicle amb capacitat per a 180
llocs escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars. La com-
posició d’aquest nivell educatiu s’inicia amb
efectes del curs 1998-99 i es completarà a
l’inici del curs 2003-04.”

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Sant Feliu de Llobregat, 28 de juny de 2000

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(00.166.102)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia de Terrassa, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola Pia de Terras-
sa, de Terrassa, en petició de reducció i am-
pliació d’unitats, i obertura i supressió d’en-
senyaments, 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
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 en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent pri-
vat Escola Pia de Terrassa, de Terrassa,

per reducció d’unitats del nivell d’educa-
ció primària, ampliació d’unitats de segon
cicle del nivell d’educació infantil, obertu-
ra del nivell d’educació secundària i dels
ensenyaments de batxillerat, i supressió
dels ensenyaments de formació professi-
onal de primer i segon grau, de batxillerat
unificat polivalent i del curs d’orientació
universitària,  en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons 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, de 13 de
gener.

Sabadell, 29 de juny de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08029647.
Denominació: Escola Pia de Terrassa.
Adreça: c. Col·legi, 14 - 16.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q080073I.

S’autoritza la disminució de 7 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 175 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1998-99.

S’autoritza l’ampliació del nivell d’edu-
cació infantil amb 2 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 50 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-
2000.

S’autoritza l’obertura del nivell d’educa-
ció secundària obligatòria amb 10 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 300
llocs escolars i 10 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 300 llocs escolars,
amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’arts amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars, 4 unitats de la modalitat de ciències de
la naturalesa i la salut amb capacitat per a
140 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 140 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza la supressió del nivell de for-
mació professional de primer i segon grau

amb una capacitat per a 320 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de la fi del curs
1998-99.

S’autoritza la supressió del nivell  de bat-
xillerat unificat polivalent i COU amb una ca-
pacitat per a 640 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 12 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 300 llocs escolars.

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars.
Educació secundària:

Educació secundària obligatòria: 10 uni-
tats de primer cicle amb capacitat per a 300
llocs escolars i 10 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 300 llocs escolars.

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

(00.166.061)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2000, de de-
legació de competències del secretari ge-
neral del Departament d’Ensenyament a la
direcció de diversos centres docents pú-
blics de secundària dependents del De-
partament d’Ensenyament per a l’adquisi-
ció de determinat subministrament per a
cicles formatius.

L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, preveu que els òrgans de
les diferents administracions públiques po-
den delegar l’exercici de les competències
que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la
mateixa Administració, encara que no siguin
jeràrquicament dependents, o de les enti-
tats de dret públic vinculades o que en
depenguin.

La implantació de cicles formatius de grau
mitjà i superior fa convenient dotar els cen-
tres públics de Catalunya que imparteixen
els esmentats ensenyaments del material
específic necessari.

Atès que per a diversos centres públics
de Catalunya que imparteixen cicles forma-
tius cal adquirir material inventariable, es
considera convenient, per raons d’eficàcia,
delegar la gestió de les esmentades adqui-
sicions als directors i directores dels cen-
tres docents públics de secundària;

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

Resolc:

—1 Delegar en els directors i directores
dels centres docents públics de secundària
dependents d’aquest Departament que
consten a l’annex d’aquesta Resolució,
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l’adquisició de material inventariable per im-
partir cicles formatius, per import màxim de
2.000.000 de ptes. (12.020,24 euros), per
article i empresa.

—2 La Direcció General de Centres Do-
cents lliurarà per a l’exercici d’aquesta com-
petència delegada, als habilitats de les de-
legacions territorials els corresponents im-

ports, mitjançant fons a justificar, a càrrec
de la partida pressupostària 06.04.640.01.1.

—3 Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura les paraules per dele-
gació, abreujades p.d., seguides del rang i
de la data d’aquesta disposició i la del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya on
s’hagi publicat.

—4 Aquesta delegació de competències
quedarà revocada i sense efectes el 30 de
novembre de 2000.

Barcelona, 7 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Municipi Codi centre Nom centre Import

Alcanar ....................................... 43007087 Sòl de Riu 1.500.000
Ametlla de Mar, l’ ..................... 43006976 Mare de Déu de la Candelera 500.000
Amposta .................................... 43006101 Montsià 2.000.000
Anglès ........................................ 17004487 Rafael de Campalans 1.000.000
Arenys de Mar ........................... 08035155 Els Tres Turons   328.000
Badalona ................................... 08045008 Badalona IX 143.000
Badalona ................................... 08042019 Badalona VII 1.495.000
Badalona ................................... 08044995 Barres i Ones 300.000
Badalona ................................... 08045604 Enric Borràs 1.721.000
Badalona ................................... 08001443 Eugeni d’Ors 1.773.000
Badalona ................................... 08052888 Júlia Minguell 858.000
Badalona ................................... 08001421 La Pineda 5.322.000
Badalona ................................... 08001480 Pau Gargallo 3.422.000
Badalona ................................... 08045471 Pompeu Fabra 4.084.000
Badalona ................................... 08046751 Ventura Gassol 360.000
Badia del Vallès ........................ 08042342 de Badia del Vallès 2.710.000
Balaguer .................................... 25005727 Almatà 1.879.000
Banyoles .................................... 17000330 Josep Brugulat 3.000.000
Barberà del Vallès ..................... 08035349 La Romànica 1.500.000
Barcelona .................................. 08013172 Ausiàs March 200.000
Barcelona .................................. 08013469 Barcelona-Besòs 155.000
Barcelona .................................. 08051227 Berenguer de Palou 814.000
Barcelona .................................. 08052839 Consell de Cent 1.311.000
Barcelona .................................. 08044156 Deià 250.000
Barcelona .................................. 08013275 Escola del Treball 16.740.000
Barcelona .................................. 08057540 Guinardó-Mare de Déu

de Montserrat 1.110.000
Barcelona .................................. 08013111 Jaume Balmes 200.000
Barcelona .................................. 08034205 La Guineueta 6.246.000
Barcelona .................................. 08013329 Llotja 11.780.000
Barcelona .................................. 08014401 Mare de Déu de la Mercè 12.455.000
Barcelona .................................. 08044934 Meridiana 4.095.000
Barcelona .................................. 08013202 Montserrat 534.000
Barcelona .................................. 08035209 Pablo R. Picasso 230.000
Barcelona .................................. 08013391 Patronat Ribas 3.755.000
Barcelona .................................. 08034138 Poblenou 2.000.000
Barcelona .................................. 08044053 Salvador Seguí 6.700.000
Bisbal d’Empordà, la ................ 17007300 La Bisbal 1.000.000
Blanes ........................................ 17005662 Serrallarga 3.000.000
Calafell ....................................... 43007257 Camí de Mar 1.000.000
Caldes de Montbui ................... 08043486 Manolo Hugué 3.693.000
Calella ........................................ 08015171 Bisbe Sivilla 2.289.000
Cambrils .................................... 43007038 Escola d’Hoteleria i Turisme 3.750.000
Cambrils .................................... 43000779 Ramon Berenguer IV 1.750.000
Cardona ..................................... 08042330 Sant Ramon 233.000
Castellar del Vallès ................... 08046682 de Castellar 1.000.000
Castelldefels .............................. 08047480 Mediterrània 2.168.000
Centelles .................................... 08044569 Pere Barnils 932.000
Cerdanyola del Vallès ............... 08044715 Jaume Mimó 4.469.000
Cervera ...................................... 25005685 La Segarra 500.000
Cornellà de Llobregat ............... 08016781 Esteve Terrades i Illa 5.950.000
Cornellà de Llobregat ............... 08035143 Miquel Martí i Pol 6.281.000
Deltebre ..................................... 43006964 de Deltebre 500.000
Esplugues de Llobregat ........... 08046657 Joaquim Blume 427.000
Esplugues de Llobregat ........... 08017131 Severo Ochoa 5.651.000
Falset ......................................... 43006691 de Falset 3.000.000
Figueres ..................................... 17005649 Cendrassos 1.900.000
Figueres ..................................... 17001221 Narcís Monturiol 950.000

Municipi Codi centre Nom centre Import

Flix .............................................. 43007233 de Flix 4.250.000
Gandesa .................................... 43006642 Terra Alta 1.000.000
Garriga, la .................................. 08035234 Vil·la Romana 567.000
Gavà ........................................... 08041866 El Calamot 3.769.000
Girona ........................................ 17001759 Escola d’Hoteleria

i Serveis Sant Narcís 2.000.000
Girona ........................................ 17001735 Montilivi 10.800.000
Girona ........................................ 17004499 Narcís Xifra i Masmitjà 5.213.000
Girona ........................................ 17006939 Santa Eugènia 2.200.000
Gironella ..................................... 08044971 de Gironella 746.000
Granollers .................................. 08043644 Carles Vallbona 2.486.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ....... 08056109 Can Vilumara 3.584.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ....... 08051264 Eduard Fontserè 1.193.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ....... 08019371 Llobregat 2.422.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ....... 08033912 Mercè Rodoreda 3.593.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ....... 08019319 Pedraforca 6.034.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ....... 08019401 Provençana 5.210.000
Hospitalet de Llobregat, l’ ....... 08044077 Serra i Abella 2.539.000
Igualada ..................................... 08047364 Joan Mercader 873.000
Igualada ..................................... 08019654 Milà i Fontanals 11.791.000
Les ............................................. 25006148 de Les 400.000
Llagosta, la ................................ 08043656 Marina 2.027.000
Lleida ......................................... 25002799 Caparrella 9.082.000
Lleida ......................................... 25006720 d’Hoteleria i Turisme 8.859.000
Lleida ......................................... 25005442 Escola del Treball 7.456.000
Lleida ......................................... 25002726 Guindàvols 1.750.000
Lleida ......................................... 25006732 Torrevicens 4.293.000
Llinars del Vallès ....................... 08044594 Giola 1.056.000
Malgrat de Mar ......................... 08045665 Ramon Turró i Darder 1.614.000
Manlleu ...................................... 08040552 Antoni Pous i Argila 1.134.000
Manresa ..................................... 08046761 Guillem Catà 4.235.000
Manresa ..................................... 08020462 Lacetània 5.732.000
Manresa ..................................... 08020474 Lluís de Peguera 1.027.000
Martorell ..................................... 08037152 Joan Oró 9.657.000
Masnou, el ................................. 08020826 Maremar 1.847.000
Mataró ....................................... 08021260 Alexandre Satorras 1.884.000
Mataró ....................................... 08046748 Thos i Codina 2.877.000
Molins de Rei ............................ 08034217 Bernat el Ferrer 2.247.000
Mollerussa ................................. 25003202 Agrària l’Urgell 2.427.000
Mollet del Vallès ........................ 08021594 de Mollet del Vallès 6.461.000
Mollet del Vallès ........................ 08054034 Gallecs 3.198.000
Montblanc .................................. 43009187 Martí l’Humà 3.750.000
Montcada i Reixac .................... 08044533 25 de Setembre 2.200.000
Móra d’Ebre .............................. 43007129 Julio Antonio 1.015.000
Olesa de Montserrat ................. 08043978 Daniel Blanxart i Pedrals 2.549.000
Olot ............................................ 17005893 Bosc de la Coma 2.300.000
Olot ............................................ 17005340 d’Olot 820.000
Olot ............................................ 17002399 La Garrotxa 7.000.000
Palafrugell .................................. 17002557 Baix Empordà 6.200.000
Palamós ..................................... 17005352 de Palamós 1.580.000
Palau de Plegamans ................. 08045306 Ramon Casas i Carbó 1.000.000
Parets del Vallès ....................... 08044612 de Parets del Vallès 772.000
Pineda de Mar .......................... 08047832 Joan Coromines 1.127.000
Prat de Llobregat, el ................ 08053303 Doctor Trueta 729.000
Prat de Llobregat, el ................ 08031836 Illa dels Banyols 13.364.000
Prat de Llobregat, el ................ 08047492 Ribera Baixa 3.177.000
Premià de Mar .......................... 08031848 Cristòfor Ferrer 3.611.000
Reus ........................................... 43002594 Baix Camp 1.420.000
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Reus ........................................... 43007385 d’Horticultura i Jardineria 4.500.000
Reus ........................................... 43007166 Lluís Domènech i Montaner 3.750.000
Ripoll .......................................... 17005704 Abat Oliba 2.000.000
Ripollet ....................................... 08035295 Palau Ausit 4.450.000
Roses ......................................... 17005364 Cap Norfeu 1.000.000
Rubí ............................................ 08036330 J.V. Foix 4.250.000
Rubí ............................................ 08053182 La Serreta 1.199.000
Sabadell ..................................... 08039203 Agustí Serra i Fontanet 4.025.000
Sabadell ..................................... 08024893 Castellarnau 7.500.000
Sabadell ..................................... 08024741 Escola Industrial 4.675.000
Sabadell ..................................... 08046669 Ribot i Serra 2.218.000
Sabadell ..................................... 08042020 Vallès 1.300.000
Sallent ........................................ 08047376 Llobregat 2.118.000
Salt ............................................. 17005388 Vallvera 1.000.000
Sant Andreu de la Barca ......... 08043671 El Palau 3.559.000
Sant Boi de Llobregat .............. 08025605 Camps Blancs 8.436.000
Sant Boi de Llobregat .............. 08043681 Marianao 3.613.000
Sant Carles de la Ràpita .......... 43007221 Els Alfacs 2.500.000
Sant Celoni ................................ 08034606 Baix Montseny 2.118.000
Sant Cugat del Vallès ............... 08046694 Centre d’Alt Rendiment

Esportiu 1.720.000
Sant Cugat del Vallès ............... 08031861 Leonardo da Vinci 2.840.000
Sant Feliu de Guíxols ............... 17003318 de Sant Feliu de Guíxols 3.000.000
Sant Feliu de Llobregat ............ 08041519 Martí Dot 2.011.000
Sant Joan de Vilatorrada ......... 08035313 Quercus 2.352.000
Sant Joan Despí ....................... 08026683 Francesc Ferrer i Guàrdia 3.186.000
Sant Pere de Ribes .................. 08042056 Can Puig 359.000
Sant Vicenç dels Horts ............ 08053340 Gabriela Mistral 2.360.000
Santa Coloma de Farners ........ 17005376 de Santa Coloma

de Farners 2.600.000
Santa Coloma de Gramenet .... 08037176 La Bastida 2.086.000
Santa Coloma de Gramenet .... 08034643 Les Vinyes 4.451.000
Santa Coloma de Gramenet .... 08028047 Puig i Castellar 1.926.000
Santa Perpètua de Mogoda .... 08045021 Estela Ibèrica 1.864.000

1991, de 14 de juny, el qual estableix que
l’autorització objecte d’aquesta Resolució
tindrà efecte segons es vagin implantant els
nous ensenyaments de conformitat amb el
que estableix el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu, i tam-
bé que les unitats en funcionament d’un
centre no podran excedir el nombre d’uni-
tats que tenia autoritzades.

Atès que el Decret 209/1994, de 26 de
juliol, de modificació del calendari d’aplica-
ció i de l’adequació dels concerts educa-
tius vigents a la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya, estableix a l’article 5
que en el curs acadèmic 1998-99 s’inicia la
implantació amb caràcter general dels en-
senyaments de batxillerat;

A fi de conjuminar la implantació dels nous
ensenyaments de batxillerat amb l’extinció
dels antics, es fa necessari autoritzar els en-
senyaments de batxillerat en les modalitats
respecte de les quals la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, i el Reial decret 1004/
1991, de 14 de juny, n’estableix l’automa-
tisme,

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

Resolc:

—1 Reconèixer com a autoritzat per im-
partir els ensenyaments de batxillerat en les
modalitats d’humanitats i ciències socials, i
de ciències de la naturalesa i la salut al

centre docent privat Menéndez Pidal, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El reconeixement objecte d’aquesta
Resolució tindrà efectes a partir de l’inici del
curs 1998-99.

—3 A la fi del curs 1998-99 han quedat
suprimits els ensenyaments de batxillerat
unificat polivalent i el curs d’orientació uni-
versitària, d’acord amb el calendari d’apli-
cació del nou sistema educatiu a Catalunya.

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

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

Així mateix, poden interposar 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/

Municipi Codi centre Nom centre Import

Sénia, la ..................................... 43006681 de La Sénia 3.000.000
Sitges ......................................... 08043981 Joan Ramon Benaprès 3.691.000
Solsona ...................................... 25005454 Francesc Ribalta 1.000.000
Sort ............................................ 25006291 Hug Roger III 940.000
Tarragona ................................... 43007191 Cal·lípolis 1.120.000
Tarragona ................................... 43003653 Comte de Rius 12.850.000
Tarragona ................................... 43005704 Francesc Vidal i Barraquer 2.515.000
Tarragona ................................... 43006630 Pere Martell 9.850.000
Tàrrega ...................................... 25006781 Alfons Costafreda 1.833.000
Tàrrega ...................................... 25004528 Ondara 3.663.000
Terrassa ..................................... 08030339 de Terrassa 5.250.000
Terrassa ..................................... 08046724 Montserrat Roig 3.883.000
Terrassa ..................................... 08043516 Santa Eulàlia 5.550.000
Tordera ....................................... 08044983 Lluís Companys 414.000
Torelló ........................................ 08058404 de Torelló 2.049.000
Torredembarra ........................... 43007661 Ramon de la Torre 2.960.000
Tortosa ....................................... 43004441 L’Ebre 9.765.000
Valls ............................................ 43004611 Jaume Huguet 1.500.000
Vendrell, el ................................. 43004803 del Vendrell 1.500.000
Vic .............................................. 08031022 de Vic 4.522.000
Vic .............................................. 08035003 de Vic 5.365.000
Vielha e Mijaran ........................ 25006239 d’Aran 841.000
Viladecans ................................. 08034621 de Sales 2.090.000
Viladecans ................................. 08031228 Torre Roja 3.862.000
Vilafranca del Penedès ............. 08035362 Alt Penedès 3.445.000
Vilafranca del Penedès ............. 08031459 Eugeni d’Ors 2.135.000
Vilanova i la Geltrú .................... 08031681 Francesc Xavier Lluch

i Rafecas 4.164.000
Vilanova i la Geltrú .................... 08043693 Joaquim Mir 2.926.000
Vila-seca .................................... 43005972 Ramon Barbat i Miracle 1.100.000
Vilassar de Mar ......................... 08046803 Vilatzara 2.379.000

556.188.000

(00.180.095)

RESOLUCIÓ  de 23 de juny de 2000, per
la qual es reconeix el centre docent privat
Menéndez Pidal, de Barcelona, com a au-
toritzat per impartir els ensenyaments de
batxillerat en les modalitats d’humanitats i
ciències socials, i ciències de la naturalesa
i la salut.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix els nous nivells, etapes, ensenya-
ments i cicles en què s’estructuren els en-
senyaments de règim general.

El punt 2 de la disposició addicional 8 de
l’esmentada norma, determina que els cen-
tres docents de batxillerat classificats com
a homologats queden autoritzats per impar-
tir el batxillerat en les modalitats d’humani-
tats i ciències socials, i de ciències de la
naturalesa i la salut.

El punt 1 de l’esmentada disposició ad-
dicional 8 determina que els centres que es
trobin en la situació administrativa abans
esmentada adquiriran automàticament la
condició d’autoritzats per impartir els cor-
responents nivells actuals fins a la seva
extinció.

Les anteriors disposicions comporten que
tot el conjunt d’espais i instal·lacions afecte
al batxillerat unificat polivalent queda vincu-
lat automàticament al batxil lerat en les
modalitats anteriorment detallades.

En desplegament de la Llei orgànica 1/
1990 es va aprovar el Reial decret 1004/
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1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de juny de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08007241.
Denominació: Menéndez Pidal.
Ensenyaments de batxillerat: 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials i 2
unitats de la modalitat de ciències de la na-
turalesa i la salut.

(00.165.004)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titu-
lars de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació de locals, de trasllat, de redistribu-
ció d’espais i d’ampliació d’unitats, 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, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura dels centres docents pri-
vats que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució, per ampliació de locals, trasllat,
redistribució d’espais, ampliació d’unitats de
llar d’infants i de parvulari, i ampliació dels
ensenyaments de batxillerat, en els termes
que per a cadascun dels centres s’especi-
fica a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 26 de juny de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004900.
Denominació: Madres Concepcionistas de
la Enseñanza.
Adreça: c. de la Torre, 19.
Altres adreces: av. General Mitre, 234.
Titular: Concepcionistes Missioneres de
l’Ensenyament.
NIF: Q2800022B.

S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Mont-roig, 9, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.

S’autoritza el trasllat de les aules de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil al c. de
la Torre, 19, de Barcelona, i l’ampliació de
3 unitats amb capacitat per a 75 llocs es-
colars, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

S’autoritza la redistribució d’espais per a
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
d’acord amb el que es detalla a la composi-
ció del centre.

S’autoritza la modificació dels ensenya-
ments de batxillerat, en el sentit d’incloure
la modalitat de tecnologia, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars, si-
tuades al c. de la Torre, 19.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars, situades al c.
de la Torre, 19.
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, situades
al c. de la Torre, 19; av. General Mitre, 234,
i c. Mont-roig, 9.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars, de les modalitats d’hu-
manitats i ciències socials, ciències de la
naturalesa i de la salut i tecnologia, situa-
des al c. de la Torre, 19 i a l’av. General
Mitre, 234.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08009697.
Denominació: Sant Isidor.
Adreça: c. Comte Borrell, 243-249.
Altres adreces: c. Comte Borrell, 212-216.
Titular: Inst. Pedagògica San Isidoro, SA.
NIF: A08379828.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Pro-
vença, 107-109, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza el trasllat de totes les instal·-
lacions de l’etapa d’educació secundària
obligatòria al c. Comte Borrell, 212-216,
amb efectes a partir de l’inici del curs 1999-
2000.

S’autoritza el trasllat dels ensenyaments
de batxillerat al c. Provença, 107-109 i
l’ampliació de 2 unitats amb capacitat per
a 70 llocs escolars de la modalitat de cièn-
cies de la natura i de la salut, amb efectes
a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’in-
fants amb capacitat per a 41 llocs esco-
lars, situades al c. Comte Borrell, 212-216,
i 12 unitats de parvulari amb capacitat per
a 300 llocs escolars, situades al c. Comte
Borrell, 243-249.

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars, situades al c.
Comte Borrell, 243-249.
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, situades
al c. Compte Borrell, 212-216.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb ca-
pacitat per a 140 llocs escolars, situades al
c. Provença, 107-109.

(00.165.012)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2000, per la
qual es reconeixen diversos centres docents
privats com a autoritzats per impartir els
ensenyaments de batxillerat en les modali-
tats d’humanitats i ciències socials, i cièn-
cies de la natura i la salut.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix els nous nivells, etapes, ensenya-
ments i cicles en què s’estructuren els en-
senyaments de règim general.

El punt 2 de la disposició addicional 8 de
l’esmentada norma determina que els cen-
tres docents de batxillerat classificats com
a homologats queden autoritzats per impar-
tir el batxillerat en la modalitat d’humanitats
i ciències socials, així com en la de ciències
de la natura i la salut.

El punt 1 de l’esmentada disposició ad-
dicional 8 també determina que els centres
que es trobin en la situació administrativa
abans esmentada adquiriran automàtica-
ment la condició d’autoritzats per impartir
els corresponents nivells actuals fins a la
seva extinció.

Les anteriors disposicions comporten que
tot el conjunt d’espais i instal·lacions afecte
al batxillerat unificat polivalent queda vincu-
lat automàticament al batxillerat amb les
modalitats anteriorment detallades.
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En desplegament de la Llei 1/1990 es va
aprovar el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, el qual, reiterant el que disposa
l’esmentada Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, estableix que l’autorització ob-
jecte de la present Resolució tindrà efec-
tes segons es vagin implantant els nous en-
senyaments de conformitat amb el que
estableix el calendari d’aplicació de la nova
ordenació del sistema educatiu, i també
que les unitats en funcionament d’un cen-
tre no podran excedir el nombre d’unitats
que tenia autoritzades.

Atès que el Decret 209/1994, de 26 de ju-
liol, de modificació del calendari d’aplicació
i de l’adequació dels concerts educatius vi-
gents a la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya, estableix a l’article 5 que
en el curs acadèmic 1998-99 s’iniciava la
implantació amb caràcter general dels ense-
nyaments de batxillerat, de manera que s’im-
plantava el primer curs aquest any acadè-
mic i el segon curs l’any acadèmic 1999-00;

Atès que d’acord amb l’esmentat Decret
209/1994, de 26 de juliol, el curs acadèmic
1998-99 encara subsistien els ensenya-
ments de segon curs de batxillerat unificat
polivalent i el curs d’orientació universitària,
ensenyaments que ha deixat d’impartir-se
a l’inici del curs 1999-00;

A fi de conjuminar la implantació dels nous
ensenyaments de batxillerat amb l’extinció
dels antics, es fa necessari autoritzar els en-
senyaments de batxillerat en les modalitats
respecte a les quals la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, i el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, n’estableix l’automatisme;

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

Resolc:

—1 Reconèixer diversos centres docents
privats, com a autoritzats per impartir els en-
senyaments de batxillerat amb les modali-
tats d’humanitats i ciències socials, i de
ciències de la natura i la salut.

Els centres i les unitats autoritzades són les
que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El reconeixement objecte d’aquesta
Resolució tindrà efectes a partir de l’inici del
curs 1998-99.

—3 A la fi del curs 1998-99 han quedat
suprimits els nivells de batxillerat unificat po-
livalent i els ensenyaments del curs d’orien-
tació universitària, dels centres objecte
d’aquesta Resolució, d’acord amb el calen-
dari d’aplicació del nou sistema educatiu a
Catalunya.

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

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

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, 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 juny de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004781.
Denominació: Santo Ángel.
Ensenyaments de batxillerat: 4 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials
i 4 unitats de la modalitat de ciències de la
natura i la salut.

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08013551.
Denominació: Gaudí.
Ensenyaments de batxillerat: 2 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials
i 2 unitats de la modalitat de ciències de la
natura i la salut.

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08013627.
Denominació: Granés.
Ensenyaments de batxillerat: 6 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials
i 6 unitats de la modalitat de ciències de la
natura i la salut.

(00.103.015)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2000, per la
qual se suprimeixen els ensenyaments de
batxillerat en un institut d’educació secun-
dària de Barcelona.

El Decret 82/1996, de 5 de març, esta-
bleix l’ordenació dels ensenyaments de
batxillerat, el currículum i l’avaluació del qual
es troben desplegats a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.

Per tal d’adequar l’oferta d’aquests en-
senyaments a les necessitats educatives,

Resolc:

—1 Suprimir els ensenyaments de batxi-
llerat en la modalitat de ciències de la natu-

ra i de la salut; modalitat d’humanitats i ci-
ències socials; modalitat de tecnologia, en
el institut d’educació secundària Salvador
Seguí, amb número de codi 08044053, de
Barcelona, amb efectes acadèmics i admi-
nistratius des de la fi del curs escolar 1999-
2000.

—2 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

—3 Aquesta Resolució se inscriurà al Re-
gistre de Centres Docents.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, 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, 6 de juliol de 2000

P. D. (Resolució de 6.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.171.133)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2000, de
convocatòria de concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants per cobrir pla-
ces vacants o substitucions en règim d’in-
terinitat en centres docents públics d’ense-
nyaments no universi tar is per al  curs
2000-2001.

El punt 7.1 de l’Acord de 21 de desem-
bre de 1995 de la Mesa Sectorial de Ne-
gociació del Personal Docent d’Ensenya-
ment Públic, sobre plantilles de professorat,
mobilitat dels funcionaris docents durant el
període de la transició, desenvolupament
dels requisits d’especialització, pla de for-
mació del professorat i altres mesures re-
ferents a l’aplicació de la reforma durant la
transició, aprovat pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya en la sessió de 23 de
maig de 1996, preveu que la llista d’aspi-
rants per cobrir places vacants o substitu-
cions en règim d’interinitat en centres do-
cents públics no universitaris la formaran,
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d’una banda, un primer bloc d’aspirants,
ordenats per especialitats i per serveis
prestats a l’ensenyament públic, i, d’altra,
un segon bloc format per la llista definitiva
d’aspirants admesos en les successives
convocatòries que s’han fet públiques des
d’aquella data i que encara no han prestat
serveis a l’ensenyament públic, ordenats
segons la seva puntuació total.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa d’aspirants del primer i segon
bloc esmentats al paràgraf anterior, o bé el
nombre d’aquests es considera insuficient
per cobrir les necessitats previstes per al
proper curs, cal disposar de nous candidats
per tal de completar amb un tercer bloc la
llista d’aspirants per cobrir places vacants
o substitucions en règim d’interinitat per al
curs 2000-2001.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 2000-2001, per a les especiali-
tats que s’indiquen tot seguit.

Codi Especialitat

Cos de mestres
ALL Audició i llenguatge
EES Educació especial
INF Educació infantil
PAN Educació primària, anglès
PEF Educació primària, educació física
PMU Educació primària, música

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
CLA Cultura clàssica
CN Biologia i geologia
DI Dibuix
ECO Economia
EF Educació física
FI Filosofia
FQ Física i química
FR Francès
GR Grec
LA Llatí
LC Llengua catalana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música

Codi Especialitat

111 Tecnologia del metall
(organització i projectes
de fabricació mecànica)

112 Tecnologia elèctrica
(sistemes electrotècnics i automà-
tics/organització i projectes
de sistemes energètics)

113 Tecnologia electrònica
(sistemes electrònics)

114 Tecnologia d’automoció
(organització i processos
de manteniment de vehicles)

117 Tecnologia química
(anàlisi i química industrial/
processos en la indústria
alimentària)

Codi Especialitat

118 Tecnologia sanitària
(processos diagnòstics clínics
i productes ortoprotètics/
processos sanitaris)

122 Tecnologia de moda i confecció
(processos i productes de tèxtil,
confecció i pell)

124 Tecnologia d’arts gràfiques
(processos i productes
d’arts gràfiques)

130 Tecnologia d’hoteleria
i turisme (hoteleria i turisme)

141 Tecnologia d’informàtica
de gestió (informàtica)

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional
201 Pràctiques del metall

(mecanització i manteniment
de màquines/soldadures)

202 Pràctiques d’electricitat
(instal·lacions electrotècniques/
instal·lacions i manteniment
d’equips tèrmics i de fluids)

203 Pràctiques d’electrònica
(equips electrònics)

204 Pràctiques d’automoció
(manteniment de vehicles)

205 Pràctiques de delineació
(oficina de projectes de construc-
ció/oficina de projectes
de fabricació mecànica)

207 Pràctiques de química
(laboratori/operacions
de processos/operacions
i equips d’elaboració
de productes alimentaris)

208 Pràctiques sanitàries
(procediments de diagnòstic
clínic i ortoprotètics/
procediments sanitaris
i assistencials)

209 Pràctiques de la fusta
(fabricació i instal·lacions
de fusteria i mobles)

213 Pràctiques de perruqueria
i estètica (estètica/perruqueria)

214 Pràctiques d’arts gràfiques
(producció en arts gràfiques)

220 Pràctiques d’hoteleria i turisme
(cuina i pastisseria/serveis
de restauració)

224 Pràctiques d’informàtica
de gestió (sistemes i aplicacions
informàtiques)

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes
136 Japonès
138 Rus

Codi Especialitat

139 Xinès
192 Francès

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny
302 Tècniques de disseny gràfic

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny
158 Decoració

—2 Per tal de formar part de la llista es-
mentada al punt anterior les persones inte-
ressades hauran de reunir els requisits se-
güents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la
Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels 65 anys d’edat al moment del no-
menament com a personal docent interí.

c) Estar en possessió de les titulacions
següents que exigeix la normativa vigent per
a l’ingrés als respectius cossos de funcio-
naris docents, o reunir les condicions per a
la seva expedició.

Cos de mestres:
Títol de mestre, diplomatura en professo-

rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari:

Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arqui-
tecte o equivalent a efectes de docència.
En aquest darrer cas el títol ha d’estar in-
clòs a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Certificat d’aptitud pedagògica expedit
per un institut de ciències de l’educació o el
títol professional d’especialització didàctica.

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,
diplomat en professorat d’educació gene-
ral bàsica, mestre d’ensenyament primari o
llicenciats en pedagogia.

Així mateix, quedaran exempts els qui pre-
sentin sol·licitud per les especialitats de tec-
nologia i les diferents especialitats de la for-
mació professional específica i els que
acreditin haver prestat serveis docents du-
rant dos cursos acadèmics complets (un
mínim de 18 mesos) en centres públics o
privats.

Cos de professors tècnics de formació
professional:

Diplomat universitari, arquitecte tècnic,
enginyer tècnic o equivalent a efectes de do-
cència. En aquest cas s’haurà d’acreditar
també una experiència professional d’al-
menys dos anys en un camp laboral relaci-
onat amb la matèria o especialitat per a la
qual s’està capacitat. A aquests efectes, la
prestació de serveis en la corresponent
especialitat en un centre públic o privat,
durant almenys divuit mesos, es considera-
rà equivalent a l’experiència professional es-
mentada.

Per a aquelles places amb continguts
pràctics molt específics i que seran deter-
minades per la Inspecció d’Ensenyament
caldrà, a més de disposar de la titulació
requerida, acreditar els coneixements ne-
cessaris d’aquests continguts específics
mitjançant l’aportació de documentació que
els justifiquin o bé mitjançant la realització
d’una prova.

Cos de professors d’escoles oficials d’idi-
omes:

Títol de doctor, llicenciat, enginyer o ar-
quitecte.

En les especialitats d’aquest cos, a més
de disposar de la titulació requerida, caldrà
acreditar el coneixement oral de la llengua
abans de ser nomenat.

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny:
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Títol de doctor, llicenciat, enginyer o ar-
quitecte.

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques
i disseny:

Diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tèc-
nic o equivalent a efectes de docència. En
aquest cas s’haurà d’acreditar també una
experiència professional d’almenys dos anys
en un camp laboral relacionat amb la matè-
ria o especialitat per a la qual s’està capa-
citat. A aquests efectes la prestació de ser-
veis en la corresponent especialitat en un
centre públic o privat, durant almenys divuit
mesos, es considerarà equivalent a l’expe-
riència professional esmentada.

En cas que les titulacions esmentades
hagin estat obtingudes a l’estranger, caldrà
que prèviament hagi estat concedida la
corresponent homologació o el reconeixe-
ment de la titulació per exercir la professió
de mestre o de professor d’educació secun-
dària.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici de la docència.

e) No haver estat separat mitjançant ex-
pedient disciplinari del servei de cap de les
administracions públiques, ni trobar-se in-
habilitat per a l’exercici de les funcions
públiques. Els aspirants amb nacionalitat no
espanyola hauran d’acreditar igualment que
no es troben sotmesos a cap sanció disci-
plinària o condemna penal que impossibiliti
l’accés a la funció pública en el seu estat
d’origen.

f) Estar en possessió d’alguna de les ti-
tulacions, certificats o condicions que acre-
ditin el coneixement adequat de la llengua
catalana, que s’especifiquen a l’annex 1
d’aquesta Resolució.

g) Estar en possessió de la titulació idò-
nia corresponent que capaciti per a ocupar
llocs de treball de la especialitat o les espe-
cialitats que sol·licita, tal com es detalla a
l’annex 2 d’aquesta Resolució.

El compliment dels requisits esmentats
anteriorment s’entendrà que s’ha de produir
en la data d’acabament del termini de pre-
sentació de sol·licituds i mantenir-se fins a
la finalització del curs 2000-2001.

—3 Els qui desitgin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a les delegaci-
ons territorials i a la seu central del Depar-
tament d’Ensenyament. No obstant això, per
evitar possibles demores en la seva trami-
tació, és preferible que es presenti en la
delegació territorial demanada com a pre-
ferent. La sol·licitud es trobarà a disposició
de les persones interessades als llocs es-
mentats i també podrà ser impresa a través
de la pàgina d’Internet del Departament
d’Ensenyament http://www.gencat.es/ense/
borsa.htm, i caldrà emplenar-la segons les
instruccions que figuren al seu dors. La
sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la
documentació que justifica que es reunei-
xen els requisits exigits d’acord amb el que
s’especifica a l’annex 3, així com de la cor-
responent als mèrits que s’al·leguen d’acord
amb el barem de l’annex 4 d’aquesta Re-
solució.

—4 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, fent constar
el codi que correspongui:

a) El cos o cossos en els quals desitja
ser nomenat.

b) La especialitat o especialitats que de-
sitja impartir i per a les quals està deguda-
ment capacitat.

c) Les delegacions territorials on vol pres-
tar serveis, indicant la que s’escull com a
preferent.

—5 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució comença a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta Re-
solució al DOGC, fins al dia 2 d’agost de
2000, tots dos inclosos.

—6 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la delegació territorial que
en cada cas hagi estat demanada com a
preferent revisarà i comprovarà la documen-
tació que hagin aportat les persones inte-
ressades justificativa de reunir els requisits
exigits, i valorarà els mèrits que hagin al·-
legat els aspirants d’acord amb el barem de
l’annex 4, i els assignarà la puntuació que
els correspongui.

—7 Durant el mes de setembre de 2000,
la Direcció General de Recursos Humans
farà pública la resolució en què declara
aprovada la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos per cobrir places va-
cants o substitucions en règim d’interinitat
objecte d’aquesta convocatòria. En aques-
ta llista, que s’exposarà a la seu del Depar-
tament d’Ensenyament i a les seves dele-
gacions territorials i que podrà consultar-se
a la pàgina d’Internet del Departament d’En-
senyament http://www.gencat.es/ense/
borsa.htm, els aspirants hi figuraran per
ordre alfabètic de cognoms i per ordre de
puntuació, i hi constaran almenys les dades
següents:

Els cognoms i nom de cada aspirant.
El número del DNI o del document acre-

ditatiu de la nacionalitat, en el cas que no
tingui l’espanyola.

Les especialitats per a les quals l’aspirant
està capacitat i que pot impartir.

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

da en els apartats i subapartats que confi-
guren el barem.

El número d’ordre que ocupen en la llista.
L’àmbit o àmbits territorials sol·licitats

amb indicació del preferent.
Motiu d’exclusió dels aspirants provisio-

nalment exclosos.

—8 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposi-
ció de la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions
territorials, per tal que les persones interes-
sades puguin formular les reclamacions que
creguin oportunes davant la delegació ter-
ritorial que hagin demanat com a preferent
o presentar documentació justificativa de
mèrits ja al·legats en la sol·licitud de parti-
cipació, sempre que aquests hagin estat
perfeccionats fins a la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds.

—9 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclama-
cions presentades i admetrà o no la nova
documentació justificativa entregada, mit-
jançant la resolució en què es faci pública
la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per cobrir places vacants o subs-
titucions en règim d’interinitat en centres do-
cents públics d’ensenyaments no universita-
ris dependents del Departament d’En-
senyament per al curs 2000-2001. La llista
esmentada s’exposarà a la seu del Depar-
tament d’Ensenyament i a les seves dele-
gacions territorials durant el mes d’octubre
de 2000 i també podrà consultar-se a la
pàgina d’Internet del Departament d’Ense-
nyament:

http://www.gencat.es/ense/borsa.htm.
Contra la Resolució esmentada, que no

exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la directora general de Recur-
sos Humans o davant la consellera d’Ense-
nyament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació de la llista al
tauler d’anuncis de les delegacions territo-
rials, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.

—10 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants d’acord amb la
puntuació total obtinguda es produeixin
empats, aquests es resoldran atenent suc-
cessivament els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 4.

b) Major puntuació als subapartats del
barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 4.

c) Major edat.

—11 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2000-2001, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2000-2001.

—12 Si en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat ha comès falsedat en la presen-
tació dels documents justificatius se li res-
cindirà el nomenament, prèvia audiència a
l’interessat, i, si escau, es passarà el tant
de culpa a la jurisdicció ordinària.

—13 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals realitza-
ran substitucions, indicant el que escullen
com a preferent, amb el benentès que la
resta rebrà el mateix tracte sense diferenci-
ació de preferència. Aquesta elecció de
l’àmbit geogràfic per prestar substitucions
suposarà l’obligació per part de la persona
interessada d’acceptar qualsevol nomena-
ment dintre de l’àmbit escollit. El fet que no
s’accepti un nomenament a jornada com-
pleta inclòs a l’àmbit sol·licitat s’entendrà
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com a renúncia a formar part de la llista
durant el curs 2000-2001.

Al llarg del curs les persones interessa-
des podran modificar el nombre de delega-
cions territorials sol·licitades, ampliant o
reduint els àmbits demanats, sense que
aquesta modificació impliqui la renúncia a
formar part de la llista d’aspirants per co-
brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat.

—14 Quan correspongui ser nomenat un
aspirant al qual els òrgans competents ha-
gin reconegut una disminució física igual o
superior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball adient.

—15 L’adjudicació de destinació sempre
serà dintre d’un dels àmbits territorials de-
manats i corresponent a un lloc de treball
d’una especialitat sol·licitada per a la qual
estigui habilitat. En absència de candidats
d’una determinada especialitat, la delega-
ció territorial oferirà als que la posseeixin i
no l’hagin demanada la possibilitat de ser
nomenats per a aquest tipus de vacant.

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territo-
rials i especialitats demanats a la instàn-
cia, atès que el fet que no s’accepti un no-
menament implicarà la baixa de la llista per
renúncia, tal com s’especifica al punt 16.

—16 Les persones interessades estan
obligades a incorporar-se en el termini de
vint-i-quatre hores a la destinació adjudica-
da. El fet que no s’incorporin en el termini
esmentat al lloc de treball adjudicat sense
causa justificada, o la renúncia al nomena-
ment ofert per la delegació territorial, impli-
carà la baixa de la llista d’aspirants per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat. Aquests mateixos efectes tin-
drà la baixa voluntària presentada per les
persones interessades.

—17 Quan la delegació territorial adjudi-
qui un lloc de treball al professorat nome-
nat per cobrir substitucions en règim d’in-
terinitat, aquest rebrà una credencial de
nomenament on s’especificaran les dates
d’inici i cessament previstes, l’especialitat
del lloc de treball que ocuparà al centre
docent, i el motiu que ha originat la vacant.
Les dates especificades a la credencial no
les podrà modificar unilateralment l’Adminis-
tració, llevat dels casos en què es produeixi
una reincorporació anticipada d’un funcio-
nari, la qual cosa provocarà el cessament
del professorat nomenat.

Així mateix, i sens perjudici de les nor-
mes reglamentàries que siguin d’aplicació
al moment d’acceptació del nomenament,
la persona interessada presentarà una de-
claració jurada conforme no treballa en cap
altre lloc ni públic ni privat. L’ocupació d’un
segon lloc de treball o l’exercici d’un se-
gon càrrec o activitat al sector públic o
privat requerirà la prèvia i expressa autorit-
zació de compatibilitat, que només s’ator-
garà en els casos que preveu la Llei 21/
1987, de 26 de novembre, d’incompatibi-

litats del personal al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc
de treball, i en el termini màxim de 45 dies,
el professorat nomenat rebrà el document
de nomenament corresponent, que tindrà
validesa legal a tots els efectes.

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 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 la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin oportú per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de juliol de 2000

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1

Taula de titulacions que acrediten el conei-
xement de la llengua catalana

Llicenciatures
Llicenciat en filologia catalana.
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-

logia catalana).
Llicenciat en filologia valenciana.
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-

logia hispànica-catalana).
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-

logia romànica) (Universitat de Barcelona
fins al 1967) (UB).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia hispànica) (UB de 1968 a 1971).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia romànica, subsecció de català) (UB de
1972 a 1977).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-
logia catalana) (UB a partir de 1978).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia hispànica) (Universitat Autònoma de
Barcelona, de 1973 a 1977) (UAB).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-
logia catalana) (UAB a partir de 1978).

Llicenciat en filologia (secció hispànica,
secció filologia valenciana) (Universitat de
València).

Llicenciat en filologia catalana (haver-ne
superat tres cursos).

Llicenciat en traducció i interpretació, amb
una certificació acadèmica d’haver cursat
les assignatures de llengua catalana i de
traducció al català incloses en el pla d’es-
tudis, expedit per la Universitat Autònoma

de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra
i els Estudis Universitaris de Vic.

Diplomatures
Diplomat Escola Universitària de Formació

del Professorat (EUFP) de Girona, especia-
litat filològiques (anglès/francès) (promocions
1974, 1975, 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat, especia-
litat filològiques anglès/francès i preescolar
(promocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat, especia-
litat ciències socials (promocions 1977 i
1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat, especia-
litat ciències (promocions 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Lleida, especialitat fi-
lològiques (anglès/francès) (promocions
1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP Blanquerna de Barcelona,
especialitat filològiques (anglès/francès)
(promocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de València, especialitat
filologia.

Diplomat EUFP de les Illes Balears, espe-
cialitat filologia/llengua catalana.

Diplomat en traducció i interpretació, amb
una certificació acadèmica d’haver cursat
les assignatures de llengua catalana i de
traducció al català incloses en el pla d’es-
tudis, expedit per la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Ensenyaments secundaris
Títol de batxillerat (BUP) obtingut a partir

del mes de gener de 1992, sempre que
s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya
i no s’hagi obtingut l’exempció de la llen-
gua catalana. Per acreditar que les condici-
ons acadèmiques són equivalents al certifi-
cat del nivell C cal aportar un certificat
expedit, a sol·licitud de la persona interes-
sada, per qualsevol institut d’ensenyament
secundari.

Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que
s’hagi cursat tota la primària, la secundària
obligatòria i el batxillerat a Catalunya i no
s’hagi obtingut l’exempció de la llengua
catalana. Per acreditar que les condicions
acadèmiques són equivalents al certificat del
nivell C cal aportar un certificat expedit, a
sol·licitud de la persona interessada, per
qualsevol institut d’ensenyament secunda-
ri.

Títol de tècnic especialista (FP2) obtingut
a partir del mes de gener de 1992, sempre
que s’hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a
Catalunya i no s’hagi obtingut l’exempció de
la llengua catalana. Per acreditar que les
condicions acadèmiques són equivalents al
certificat del nivell C cal aportar un certificat
expedit, a sol·licitud de la persona interes-
sada, per qualsevol institut d’ensenyament
secundari.

Els casos que no s’ajustin exactament als
tres supòsits anteriors seran resolts, a pe-
tició de la persona interessada, per la Di-
recció General d’Ordenació Educativa, la
qual, quan s’escaigui, emetrà la correspo-
nent certificació d’equivalència, que serà
presentada conjuntament amb la sol·licitud
de participació en la convocatòria.

Mestres de català i valencià
Mestre de català (escoles universitàries de

formació del professorat d’EGB de la UB i
de la UAB).
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Mestre de català obtingut per haver apro-
vat el segon cicle de reciclatge de català,
expedit pels instituts de ciències de l’edu-
cació (ICE) de la UB, de la UAB i de la Uni-
versitat Politècnica de Barcelona (UPC).

Mestre de català, promocions de mestres
habilitades per la Comissió Mixta (Ministeri
d’Educació i Ciència-Generalitat de Cata-
lunya).

Mestre de català de les Illes Balears.
Mestre de valencià.

Junta Permanent de Català
Certificat de coneixements superiors de

llengua catalana (orals i escrits) (certificat D).
Certificat de coneixements mitjans de llen-

gua catalana (orals i escrits) (certificat C).
Certificat de coneixements bàsics de llen-

guatge administratiu (certificat F).
Certificat de coneixements suficients de

llenguatge administratiu (certificat G).
Certificat de coneixements suficients de

llenguatge comercial de la JPC (certificat M).
Certificat de capacitació per a l’ensenya-

ment de català a adults (certificat E).
Certificat de capacitació per a la correc-

ció de textos orals i escrits (certificat K).

Escola de l’Administració Pública de Cata-
lunya

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs de llengua catalana del nivell C.

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs intensiu de la llengua catalana de
nivell mitjà per a catalanoparlants.

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs de llenguatge administratiu.

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs de llengua catalana nivell D.

Universitat de Barcelona
Diploma de suficiència de llengua catala-

na (nivell D) del Rectorat de la UB (des de
1978 fins a 1988).

Diploma de suficiència de llengua catala-
na (nivell D) del Servei de Llengua Catalana
de la UB (des de 1988).

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per a la docència.

Diploma de bon coneixement de la llen-
gua catalana (nivell D 2) dels cursos de llen-
gua catalana del Rectorat de la UB (des de
1978 fins a 1988).

Diploma de proficiència en llengua cata-
lana (nivell D 2) dels cursos de llengua ca-
talana del servei de llengua catalana de la
UB (des de 1988).

Universitat autònoma de Barcelona i de
la Universitat Politècnica de Catalunya

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana (grau mitjà).

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per al personal docent i investigador
(grau mitjà).

Certificat de proficiència en llengua cata-
lana (grau superior).

Diploma de postgrau de corrector en llen-
gua catalana.

Universitat de Girona, Universitat Oberta de
Catalunya i Universitat Pompeu Fabra

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per al personal docent i investigador
(grau mitjà).

Certificat de proficiència en llengua cata-
lana (grau superior).

Universitat Rovira i Virgili
Certificat de coneixements mitjans de la

llengua catalana expedit per la URV.
Certificat de coneixements superiors de

llengua catalana expedit per la URV.

Universitat de Lleida
Certificat de suficiència en llengua cata-

lana (grau mitjà).
Certificat de proficiència en llengua cata-

lana (grau superior).

Escola Oficial d’Idiomes
Acreditació d’haver superat el curs de ni-

vell D (fins a 1993).
Acreditació d’haver superat el 4t curs de

llengua catalana (a partir de juny de 1993).
Certificat d’aptitud pedagògica en llengua

catalana (expedit fins a 1993).
Certificat d’aptitud en llengua catalana (a

partir de febrer de 1994).

Instituts de Ciències de l’Educació
Acreditació d’haver superat el primer ci-

cle dels cursos de reciclatge de català.
Acreditació d’haver superat la llengua II

del primer cicle dels cursos de reciclatge de
català (només per als professors d’ensenya-
ment secundari).

Certificat de capacitació en llengua cata-
lana, tant en l’ensenyament primari com en
l’ensenyament secundari (mòdul II) del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

Diploma de mestre de català expedit pels
instituts de ciències de l’educació (ICE) de
les universitats catalanes.

Consorci per a la Normalització Lingüística
Certificat de coneixements avançats orals

i escrits de llengua catalana (a partir del mes
de gener de 1999).

Junta Assessora per als Estudis de Català
Certificat d’ensenyament de català en el

grau elemental.
Certificat d’ensenyament de català en el

grau mitjà.
Certificat de capacitació per a l’ensenya-

ment de català a adults.

Diputació de Barcelona
Certificat del curs superior de llengua ca-

talana (fins a 1982).

Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barce-
lona

Certificat del curs superior de llengua ca-
talana (fins a 1982).

Institut Francocatalà de la Universitat de Per-
pinyà

Diploma d’estudis universitaris generals
(DEUG) de català.

Diploma de llicenciatura de català, llen-
gua viva estrangera.

 Departament d’Ensenyament
Reconeixement de la idoneïtat especial

per impartir l’ensenyament en llengua cata-
lana, obtingut per resolució de la Direcció
General d’Ordenació Educativa.

Reconeixement de la condició de profes-
sor concordant o idoni per a impartir l’es-
pecialitat de llengua catalana i literatura a
centres privats de batxillerat, COU i forma-
ció professional per resolució de la Direc-
ció General de Recursos Humans, d’acord
amb l’Ordre de 30 d’abril de 1982 (DOGC
núm. 230, de 9.6.1982) i l’Ordre d’11 d’oc-

tubre de 1989 (DOGC núm. 1214, de
30.10.1989).

Junta Avaluadora de Català del Govern Ba-
lear

Certificat de coneixements mitjans de ca-
talà (orals i escrits).

Certificat de llenguatge administratiu.
Certificat de coneixements superiors de

català (orals i escrits).

Obra Cultural Balear
Acreditació d’haver superat el curs de

grau mitjà de llengua catalana (fins a 1991).
Acreditació d’haver superat el curs de

grau superior de llengua catalana (fins a
1991).

Universitat de les Illes Balears
Certificat de coneixements mitjans de llen-

gua catalana expedit pel rectorat de la UIB
(fins a 1991).

Certificat de coneixements superiors de
català expedit pel rectorat de la UIB (fins a
1991).

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor
Certificat de coneixements mitjans de ca-

talà de l’EMMM (fins a 1991).
Certificat de coneixements superiors de

català de l’EMMM).

Estudi General Lul·lià
Titulacions de professor de català de

l’EGL.

Govern Balear
Certificat d’aptitud docent en llengua ca-

talana de la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports.

Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià o Direcció General de Política Lin-
güística de la Conselleria d’Educació i cièn-
cia de la Generalitat Valenciana

Certificat de grau mitjà de coneixements
de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge administratiu.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge comercial.

Certificat de grau superior de coneixe-
ments de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de cor-
recció de textos.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge als mitjans de comunicació.

Certificat de capacitació en valencià.

Universitats del País Valencià
Certificat de grau mitjà de coneixements

de valencià.
Certificat de grau superior de coneixe-

ments de valencià.

ANNEX 2

Taula de titulacions que capaciten per ocu-
par llocs de treball de l’especialitat corres-
ponent

Cos de mestres

Codi i especialitat: ALL, audició i llenguatge.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat audició i llen-
guatge.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.
Més les Titulacions:
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Títol o diploma de professor especialitzat
en pertorbacions del llenguatge i l’audició o
acreditació d’haver superat els cursos d’es-
pecialització homologats pel MEC o decla-
rats equivalents pel Departament d’Ense-
nyament d’acord amb l’Ordre d’11 de gener
de 1996 (BOE de 23.1.1996).

Certificat expedit pel ministeri de Sanitat de:
Psicopatologia del llenguatge i la seva re-

habilitació.
Rehabilitació del llenguatge.
Rehabilitació audiofonològica i tècniques

logopèdiques.
Diploma de patologia del llenguatge. Hos-

pital de la Santa Creu i Sant Pau.
Diploma de logopèdia. Universitat Ponti-

fícia de Salamanca.
Diploma de psicologia del llenguatge. Uni-

versitat Pontifícia de Salamanca.
Diploma de logopèdia corresponent als

cursos realitzats mitjançant conveni entre les
diferents administracions educatives i uni-
versitats.

Codi i especialitat: EES, educació especial.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat educació es-
pecial.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.
Més les Titulacions:

Llicenciat en filosofia i lletres, secció pe-
dagogia, subsecció educació especial o ti-
tulacions equiparables per Ordre de 7 de
novembre de 1983 (BOE d’11.11.1983).

Títol o diploma de professor especialitzat
en pedagogia terapèutica o acreditació
d’haver superat els cursos d’especialització
homologats pel MEC o declarats equivalents
pel Departament d’Ensenyament d’acord
amb l’Ordre d’11 de gener de 1996 (BOE
de 23.01.1996).

Codi i especialitat: INF, educació infantil.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat preescolar.
Títol de mestre, diplomatura en professo-

rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari més alguna
de les titulacions següents:

Acreditació d’haver superat cursos d’es-
pecialització homologats pel MEC o decla-
rats equivalents pel Departament d’Ensenya-
ment d’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE del 23.1.1996).

Codi i especialitat: PAN, educació primària,
anglès.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat filologia an-
glesa.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.
Més les Titulacions:

Llicenciat en filologia anglesa, o haver-ne
superat els tres primers cursos complets.

Diplomats en anglès per l’Escola Univer-
sitària d’Idiomes (traductors i intèrprets).

Certificats d’aptitud d’anglès de l’escola
oficial d’idiomes.

Acreditació d’haver superat els cursos
d’especialització homologats pel MEC o
declarats equivalents pel Departament d’En-
senyament d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE del 23.1.1996).

Codi i especialitat: PEF, educació primària,
educació física.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat d’educació fí-
sica.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.
Més les Titulacions:

Llicenciat en educació física o haver-ne
superat els tres primers cursos complets.

Diplomat en educació física.
Títol de professor, instructor, instructora ge-

neral o mestre instructor d’educació física.
Acreditació d’haver superat els cursos

d’especialització homologats pel MEC o
declarats equivalents pel Departament d’En-
senyament d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE del 23.1.1996).

Codi i especialitat: PMU, educació primà-
ria, música.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat educació mu-
sical.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.
Més les Titulacions:

Diplomes de capacitat anterior al Decret
de 1942.

Estudis musicals segons Decret de 15 de
maig de 1942 (BOE del 4.7.1942): títol su-
perior (professor) o professional.

Estudis musicals segons Decret 2618/
1966 ,  de  10  de  se tembre  (BOE de
24.10.1966): títol de professor (superior
o de grau mitjà).

Diplomes d’instrumentista o cantant (grau
mitjà).

Acreditació d’haver superat els cursos
d’especialització homologats pel MEC o
declarats equivalents pel Departament d’En-
senyament d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE del 23.1.1996).

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Codi i especialitat: CLA, cultura clàssica.
Titulacions:

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-
sica).

Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia grega.
Llicenciat en filologia llatina.

Codi i especialitat: CN, biologia i geologia.
Titulacions:

Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències (geològiques).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències geològiques.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en geologia.
Llicenciat en ciències del mar.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.
Llicenciat en veterinària.
Llicenciat en ciències ambientals.
Enginyer agrònom.
Enginyer de forest.
Enginyer de mines.

Codi i especialitat: DI, dibuix.
Titulacions:

Llicenciat en belles arts.
Arquitecte

Codi i especialitat: ECO, economia.
Titulacions:

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia general).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en economia.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències actuarials i finan-

ceres.
Llicenciat en investigació i tècniques de

mercat.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències polítiques, econòmi-

ques i comercials (econòmiques i comercials).
Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en gestió i administració pública.

Codi i especialitat: EF, educació física.
Titulacions:

Llicenciat en educació física.
Llicenciat en ciències de l’activitat física i

de l’esport.
Llicenciat en medicina, més:
Diploma d’especialista en medicina espor-

tiva.

Codi i especialitat: FI, filosofia.
Titulacions:

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (filosofia).
Llicenciat en filosofia.

Codi i especialitat: FQ, física i química.
Titulacions:

Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en química.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer telecomunicació.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer químic.
Enginyer naval i oceànic.

Codi i especialitat: FR, francès.
Titulacions:

Llicenciat en filologia francesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia fran-

cesa).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-

mànica/francès).
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Llicenciat en filologia moderna (francesa).
Llicenciat en filologia (romànica/francès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-portuguès-francès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-espanyol).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab-portuguès).
Titulació superior de l’àrea d’humanitats,

més:
Certificat d’aptitud de francès de l’Esco-

la Oficial d’Idiomes.
DALF (diplôme approfondi de langue fran-

çaise).

Codi i especialitat: GR, grec.
Titulacions:

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-
sica).

Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia grega.

Codi i especialitat: LA, llatí.
Titulacions:

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-
sica).

Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia llatina.

Codi i especialitat: LC, llengua catalana i li-
teratura.
Titulacions:

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ca-
talana).

Llicenciat en filosofia i lletres filologia his-
pànica/catalana).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-
logia catalana) (UAB).

Llicenciat en filologia catalana.
Llicenciat en filologia valenciana.
Llicenciat en filologia hispànica (filologia

valenciana).

Codi i especialitat: MA, matemàtiques.
Titulacions:

Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer naval i oceànic.

Enginyer en informàtica.
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Arquitecte.

Codi i especialitat: MU, música.
Titulacions:

Títol de professor superior de conserva-
tori en alguna de les especialitats establer-
tes al Reial decret 2618/1966, de 10 de
setembre (BOE del 24.10.1966).

Totes les titulacions declarades equiva-
lents al títol superior de música segons el
Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol (BOE
del 9.8.1994):

Títol de professor d’acord amb el pla d’es-
tudis establert al Decret de 15 de juny de
1942 (BOE de 4.7.1942).

Diploma de capacitat corresponent a
plans d’estudis anteriors.

Llicenciat en història i ciències de la mú-
sica.

Codi i especialitat: 111, tecnologia del metall
(organització i projectes de fabricació me-
cànica).
Titulacions:

Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer de materials.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer en organització industrial.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aerospacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mine-

ral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·-

lúrgia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de

combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-

plotació i explosius).
Enginyer tècnic de mines (combustibles i

energia).
Enginyer tècnic en instal·lacions de com-

bustibles i explosius.
Enginyer tècnic en treballs d’explotació i

explosius.
Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agro-

pecuàries.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

Codi i especialitat: 112, tecnologia elèctri-
ca (sistemes electrotècnics i automàtics).
Titulacions:

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer industrial.
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Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàut ic (a juts a

l’aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

Codi i especialitat: 112, tecnologia elèctri-
ca (organització i projectes de sistemes
energètics).
Titulacions:

Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Arquitecte.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer de mines.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química industrial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavega-

ció).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’aero-

navegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de

comunicació i transports).
Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació
(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió
de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Enginyer tècnic naval.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mine-

ral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·-

lúrgia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de

combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-

plotació i explosius).
Enginyer tècnic de mines (combustibles i

energia).
Enginyer tècnic en instal·lacions de com-

bustibles i explosius.
Enginyer tècnic en treballs d’explotació i

explosius.
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Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

Codi i especialitat: 113, tecnologia electrò-
nica (sistemes electrònics).
Titulacions:

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer de mines.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’aero-

navegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

Codi i especialitat: 114, tecnologia d’auto-
moció (organització i processos de mante-
niment de vehicles).
Titulacions:

Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàut ic (a juts a

l’aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic d’obres públiques.

Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-
truccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de

comunicació i transports).
Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).
Enginyer tècnic en explotacions forestals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mine-

ral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·-

lúrgia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (Instal·lacions de

combustibles i explosius).
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Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-
plotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i
energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de com-
bustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d’explotació i
explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat de la marina civil (nàutica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

Codi i especialitat: 117, tecnologia química
(anàlisis i química industrials).
Titulacions:

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en ciència i tecnologia del ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.

Codi i especialitat: 117, tecnologia química
(processos en la indústria alimentària).
Titulacions:

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica)
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Codi i especialitat: 118, tecnologia sanitària
(processos diagnòstics clínics i productes
ortoprotètics).
Titulacions:

Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en veterinària.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en ciències ambientals.

Codi i especialitat: 118, tecnologia sanitària
(processos sanitaris).
Titulacions:

Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en veterinària.
Llicenciat en bioquímica.
Diplomat en infermeria.

Codi i especialitat: 122, tecnologia de moda
i confecció (processos i productes de tèxtil,
confecció i pell).
Titulacions:

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer químic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.

Codi i especialitat: 124, tecnologia d’arts
gràfiques (processos i productes d’arts grà-
fiques).
Titulacions:

Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en ciències de la informació (pe-

riodisme).
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

blicitat).
Llicenciat en ciències de la informació (re-

lacions públiques i de publicitat).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrí-

cola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
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Llicenciat en ciències químiques (inorgà-
nica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·-
lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

Codi i especialitat: 130, tecnologia d’hote-
leria i turisme (hoteleria i turisme).
Titulacions:

Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-
ments.

Llicenciat en administració i direcció
d’empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econò-
miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Diplomat en turisme.

Codi i especialitat: 141, tecnologia informà-
tica de gestió (informàtica).
Titulacions:

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Diplomat en estadística.
Cos de professors tècnics de formació

professional

Codi i especialitat: 201, pràctiques del metall
(mecanització i manteniment de màquines).
Titulacions:

Enginyer en automàtica i electrònica in-
dustrial.

Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energèti-
ques).

Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mine-

ral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·-

lúrgia.
Enginyer tècnic naval (estructures marines).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Tècnic superior en producció per meca-

nitzat.
Codi i especialitat: 201, pràctiques del metall
(soldadures).
Titulacions:

Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer aeronàutic en materials aeronàu-

tics i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Tècnic especialista en construccions

metàl·liques.

Tècnic especialista en soldadures.
Tècnic especialista en fabricació soldada.
Tècnic superior en construccions metàl·-

liques.
Tècnic especialista en caldereria en xapa

estructural.
Codi i especialitat: 202, pràctiques d’elec-
tricitat (instal·lacions electrotècniques).
Titulacions:

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electrici-

tat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer en electrònica.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’aero-

navegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació

(telemàtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
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Diplomat de la marina civil (radioelectrò-
nica naval).

Codi i especialitat: 202, pràctiques d’elec-
tricitat (instal·lacions i manteniment d’equips
tèrmics i de fluids).
Titulacions:

Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Arquitecte.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’aero-

navegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-
trònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mine-

ral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·-

lúrgia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de

combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-

plotació i explosius).
Enginyer tècnic de mines (combustibles i

energia).
Enginyer tècnic en instal·lacions de com-

bustibles i explosius.
Enginyer tècnic en treballs d’explotació i

explosius.
Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

Codi i especialitat: 203, pràctiques d’elec-
trònica (equips electrònics).
Titulacions:

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer en electrònica.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’aero-

navegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

Codi i especialitat: 204, pràctiques d’auto-
moció (manteniment de vehicles).
Titulacions:

Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer naval i oceànic.
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Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’aero-

navegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mècaniques mineres.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines

navals).
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Tècnic superior en automoció.

Codi i especialitat: 205, pràctiques de de-
lineació (oficina de projectes de construc-
ció).
Titulacions:

Arquitecte.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i
construccions rurals.

Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de

comunicació i transports).
Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.
Codi i especialitat: 205, pràctiques de de-
lineació (oficina de projectes de fabricació
mecànica).
Titulacions:

Arquitecte.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic naval (estructures marines).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).

Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

Codi i especialitat: 207, pràctiques de quí-
mica (laboratori).
Titulacions:

Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

Codi i especialitat: 207, pràctiques de quí-
mica (operacions de processos).
Titulacions:

Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

Codi i especialitat: 207, pràctiques de quí-
mica (operacions i equips d’elaboració de
productes alimentaris).
Titulacions:

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
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Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

Codi i especialitat: 208, pràctiques sanità-
ries (procediments de diagnòstic clínic i orto-
protètics).
Titulacions:

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en veterinària.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.

Codi i especialitat: 208, pràctiques sanità-
ries (procediments sanitaris i assistencials).
Titulacions:

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en veterinària.
Diplomat en infermeria.

Codi i especialitat: 209, pràctiques de la
fusta (fabricació i instal·lacions de fusteria i
mobles).
Titulacions:

Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer de forests.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).
Enginyer tècnic en explotacions forestals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).

Enginyer tècnic en indústries dels produc-
tes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Tècnic superior en producció de fusta i

moble.

Codi i especialitat: 213, pràctiques de per-
ruqueria i estètica (estètica).
Titulacions:

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Tècnic superior en estètica.
Tècnic especialista en estètica.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en podologia.

Codi i especialitat: 213, pràctiques de per-
ruqueria i estètica (perruqueria).
Titulacions:

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agroali-

mentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
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Llicenciat en ciències químiques (inorgà-
nica).

Llicenciat en ciències químiques (me-
tal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en podologia.
Tècnic especialista en perruqueria.

Codi i especialitat: 214, pràctiques d’arts
gràfiques (producció en arts gràfiques).
Titulacions:

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·-

lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (tèc-

nica).
Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en ciències de la informació (ci-

ències de la imatge visual i auditiva).
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en ciències de la informació

(periodisme).
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

blicitat).
Llicenciat en ciències de la informació (re-

lacions públiques i de publicitat).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Tècnic superior en producció en indústri-

es d’arts gràfiques.

Codi i especialitat: 220, pràctiques d’hote-
leria i turisme (cuina i pastisseria).
Titulacions:

Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-
ments.

Diplomat en turisme.
Tècnic especialista en hoteleria.
Tècnic superior en restauració.

Codi i especialitat: 220, pràctiques d’hote-
leria i turisme (serveis de restauració).
Titulacions:

Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-
ments.

Diplomat en turisme.

Tècnic especialista en hoteleria.
Tècnic superior en restauració.

Codi i especialitat: 224, pràctiques d’infor-
màtica de gestió (sistemes i aplicacions in-
formàtiques).
Titulacions:

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació

(telemàtica).

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Codi i especialitat: 136, japonès.
Titulacions:

Llicenciat en traducció i interpretació (ja-
ponès).

Llicenciat en traducció i interpretació
(francès-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (an-
glès-alemany-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (an-
glès-japonès).

Codi i especialitat: 138, rus.
Titulacions:

Llicenciat en filologia eslava.
Llicenciat en traducció i interpretació (rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (ale-
many-rus).

Codi i especialitat: 139, xinès.
Titulacions:

Llicenciat en traducció i interpretació (xi-
nès).

Llicenciat en traducció i interpretació
(francès-xinès).

Llicenciat en traducció i interpretació (an-
glès-xinès).

Codi i especialitat: 192, francès.
Titulacions:

Llicenciat en filologia francesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia fran-

cesa).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-

mànica/francès).
Llicenciat en filologia moderna (francès).
Llicenciat en filologia (romànica/francès).
Llicenciat en filologia romànica.
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-espanyol).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab-portuguès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-portuguès-francès).

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny

Codi i especialitat: 302, tècniques de dis-
seny gràfic.
Titulacions:

Llicenciat, enginyer o arquitecte, més:
Graduat en arts aplicades (disseny gràfic).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari).
O bé:
Tècnic superior en gràfiques publicitàries.
Tècnic superior en il·lustració.
Llicenciat en belles arts (disseny).

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny

Codi i especialitat: 158, decoració.
Titulacions:

Diplomatura, enginyeria tècnica o arqui-
tectura tècnica, més:

Graduat en arts aplicades (decoració).
Graduat en arts aplicades (disseny d’in-

teriors).
Graduat en arts aplicades (disseny del

moble).
Graduat en arts aplicades (escaparatis-

me i projectes).
O bé:
Tècnic superior en moblament .
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Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior de projectes i direcció

d’obres de decoració.

ANNEX 3

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionali-
tat o, si hi manca, fotocòpia del passaport.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar, o bé una
certificació que acrediti la realització i con-
vocatòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació
acadèmica dels estudis realitzats, s’hi
haurà d’adjuntar també la fotocòpia com-
pulsada del rebut que acrediti el pagament
corresponent dels drets d’expedició del
títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un ins-
titut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, ex-
cepte per a les diferents especialitats de
tecnologia i de la formació professional es-
pecífica.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent
que s’acredita correspon a un centre privat,
l’esmentada certificació haurà de ser expe-
dida pel director del centre amb el vistiplau
de la Inspecció d’Ensenyament, o pel se-
cretari del col·legi de doctors i llicenciats o
d’altre col·legi professional, sempre que
aquesta cert i f icació pugui  ser emesa
d’acord amb els seus estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els
aspirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua catalana (vegeu l’annex 1).

—6 Fotocòpia compulsada de la titula-
ció idònia que capacita per ocupar un lloc
o llocs de treball de l’especialitat o les es-
pecialitats que se sol·liciten (vegeu l’an-
nex 2).

ANNEX 4

Barem

Únicament es valoraran els mèrits perfec-
cionats fins a la data de finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds. Un ma-
teix mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts).
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 0,4166
punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o contracte, o
certificació expedida pel director del cen-
tre corresponent, amb el vistiplau de la
Inspecció d’Ensenyament, o pel secretari
de la delegació territorial corresponent, o
bé pel secretari del col·legi de doctors i lli-
cenciats o d’altres col·legis professionals,
sempre que aquesta certificació pugui ser
emesa d’acord amb els seus estatuts. Els
serveis prestats a l’estranger s’acreditaran
mitjançant certificats expedits pels minis-
teris d’educació dels països respectius, de-
gudament traduïts a qualsevol de les dues
llengües oficials a Catalunya.

Tant en el subapartat 1.1 com en el 1.2
per poder computar els serveis prestats als
becaris de formació de docència i la recer-
ca com a experiència docent caldria que la
Universitat on els ha prestat certifiqués que
estan en possessió de totes i cadascuna de
les facultats pròpies dels docents (impartei-
xen la totalitat de la matèria d’un curs, ava-
luen als alumnes de l’esmentada matèria i
signen les actes corresponents).

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·-

legat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
previst al punt 2.c) de la Resolució, tal i com
a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·-
legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, als casos en què a la cer-
tificació acadèmica no figurin les expressi-
ons numèriques completes, s’aplicaran les
equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

faci constar tant la qualificació literal com la

numèrica, es tindrà només en consideració
aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o convalidada, o d’apte o apta, seran
equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada, caldrà
aportar la certificació acadèmica acredi-
tativa de la puntuació obtinguda al mo-
ment de cursar l’assignatura segons l’an-
tic pla d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·-
legada com a requisit de titulació previst al
punt 2.c) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat els cursos de
doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del mateix doctorat (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadè-
mica on consti la superació de tots els cur-
sos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del
títol de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedició d’a-
quest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de
1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries diferents
de l’al·legada com a requisit de titulació pre-
vist al punt 2.c) d’aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà
acumulable a la del primer cicle de la ma-
teixa llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació
al·legada com a requisit de titulació previst
al punt 2.c) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a
300 hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a
150 hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les ho-
res de durada (no s’acceptarà cap certifica-
ció que no les indiqui).

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.
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Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament o del
de Benestar Social o bé organitzades per
les universitats, o reconegudes pel Depar-
tament d’Ensenyament, o organitzades o re-
conegudes per altres comunitats autònomes
amb plenes competències educatives, o pel
Ministeri d’Educació i Cultura.

Es valoraran les activitats següents:

Per participar en cursos, seminaris, for-
mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica es valoraran en els mateixos termes els
cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les inclogui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés al cos.

En cap cas no podran ser valorats mitjan-
çant aquest apartat els cursos realitzats per
a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

(00.193.146)

ORDRE de 4 de juliol de 2000, per la qual
es crea el preu públic i se’n fixa l’import per
la subscripció al Full de Disposicions i Ac-
tes Administratius del Departament d’Ense-
nyament.

El Departament d’Ensenyament edita el
Full de Disposicions i Actes Administratius
del Departament d’Ensenyament que aple-
ga la normativa sobre ensenyament no uni-
versitari a Catalunya, tant la que es publi-
ca al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya com altres actes administratius
del Departament d’Ensenyament que no
requereixen la seva publicació en el diari
esmentat.

Atès que la subscripció al Full de Disposi-
cions i Actes Administratius del Departament
d’Ensenyament li és d’aplicació l’article 22
de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de
taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de l’es-
mentada Llei sobre la creació i la modifica-
ció dels preus públics;

A proposta de la Secretaria General,

Ordeno:

Article 1
1.1 Crear el preu públic per la subscrip-

ció al Full de Disposicions i Actes Adminis-
tratius del Departament d’Ensenyament.

1.2 Fixar en 5.800 ptes. (34,86 euros)
anuals el preu públic per la subscripció al
Full de Disposicions i Actes Administratius
del Departament d’Ensenyament.

Article 2
Els preus públics seran exigibles en el mo-

ment de sol·licitar el servei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.175.169)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2000, per la
qual es deixa inactiu un institut d’educació
secundària de Lleida.

L’evolució contínua de la col·lectivitat
escolar obliga a modificacions de la xarxa
de centres docents per tal d’adequar-la a
les necessitats resultants d’una planifica-
ció idònia.

D’acord amb aquestes modificacions, la
Delegació Territorial d’Ensenyament de
Lleida va tramitar un expedient sobre els
instituts d’educació secundària, expedient
que ha rebut l’informe favorable de la Ins-
pecció d’Ensenyament, el qual ha tingut en
compte la plena justificació de la proposta.

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

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

Resolc:

Deixar inactiu l’institut d’educació secun-
dària número 4, amb número de codi
25005958, ubicat a l’av. de l’Alcalde Rovira
Roure, 46, de Lleida (Segrià), amb efectes
acadèmics i administratius des de la fi del
curs escolar 1999-2000.

Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran a l’institut
d’educació secundària Màrius Torres, amb
número de codi 25002696, de Lleida.

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

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, 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, 5 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.171.134)

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

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

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

c) Número d’expedient: 0963/00.

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

ment i instal·lació d’un nou sistema de cli-
matització a l’edifici seu de la delegació
territorial de Barcelona-II (comarques), al c.
de Casp, 15, de Barcelona.

b) Termini d’execució: 3 mesos des de la
data de formalització del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 49.933.899 ptes., equivalent

a 300.108,78 euros (IVA inclòs), condicio-
nat a l’aprovació de l’expedient de transfe-
rència de crèdit núm. 34/00.

—5 Garanties
Provisional: 998.678 ptes., equivalent a

6.002,18 euros.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
No es requereixen.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.
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—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins al dia 16

de agosto de 2000, a les 14 hores. En el
cas que la publicació de l’anunci als butlle-
tins oficials de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya sigui posterior al dia 31 de juliol
de 2000, el termini per presentar la docu-
mentació quedarà automàticament prorro-
gat fins que hagin transcorregut 15 dies
naturals a partir de l’endemà de la data de
l’última publicació. En el cas que l’últim dia
del termini sigui dissabte o festiu, es pror-
rogarà fins al següent dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci o als domicilis de les dele-
gacions territorials del Departament d’En-
senyament.

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

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 8 de setembre de 2000.
En el cas que es presentin proposicions

por correus o si el dia de presentació de pro-
posicions s’hagués prorrogat, es comunica-
rà oportunament als interessats la data
d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 23 de juny de 2000.

Barcelona, 4 de juliol de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.179.034)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2000, de
modificació de la Resolució de 17 de de-
sembre de 1999, per la qual es resol la
convocatòria per a la concessió de subven-
cions per a l’escolarització d’infants en cen-
tres docents privats d’educació infantil de
primer cicle de Catalunya.

Per Resolució de 17 de desembre de 1999
(DOGC núm. 3044, de 28.12.1999), es va
resoldre la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a l’escolarització d’in-
fants en centres docents privats d’educació
infantil de primer cicle de Catalunya.

Un cop rebudes les justificacions cor-
responents, s’observa que en alguns ca-
sos els centres no han justificat l’import
total de la subvenció atorgada, per la qual
cosa s’ha de procedir a revocar parcial-
ment per a aquests centres l’esmentada
subvenció.

Per tant, en aplicació de l’article 99 del
text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
9/1994, de 13 de juliol, modificat per la Llei
25/1998, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro, i per la Llei 4/2000,
de mesures fiscals i administratives, a pro-
posta de la Direcció General de Centres
Docents,

Resolc:

Revocar parcialment les subvencions con-
cedides per la Resolució de 17 de desembre
de 1999, d’acord amb el que s’especifica a
l’annex d’aquesta Resolució, atès que els
centres no han justificat l’import total de les
esmentades subvencions.

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 con-
tenciós 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 no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 11 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08049831.
Denominació: Pit Roig.
Municipi: Barcelona.
Subvenció anterior: 2.087.485 ptes.
Subvenció atorgada: 2.080.725 ptes.

Codi: 08053777.
Denominació: Dentetes.
Municipi: Barcelona.
Subvenció anterior: 428.820 ptes.
Subvenció atorgada: 315.000 ptes.

Codi: 08054526.
Denominació: Casa Sagrada Família.

Municipi: Barcelona.
Subvenció anterior: 2.691.883 ptes.
Subvenció atorgada: 2.192.284 ptes.

Delegació territorial: Barcelona II
(comarques).

Codi: 08020140.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Subvenció anterior: 968.487 ptes.
Subvenció atorgada: 948.042 ptes.

Codi: 08030479.
Denominació: Brianxa.
Municipi: Tordera.
Comarca: Maresme.
Subvenció anterior: 1.019.460 ptes.
Subvenció atorgada: 1.002.297 ptes.

Codi: 08051094
Denominació: La Baldufa.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Subvenció anterior: 3.157.930 ptes.
Subvenció atorgada: 1.977.010 ptes.

Codi: 08053935.
Denominació: El Cargol.
Municipi: Sant Boi de Lluçanès.
Comarca: Osona.
Subvenció anterior: 616.534 ptes.
Subvenció atorgada: 563.973 ptes.

Codi: 08054642.
Denominació: Montserrat.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Comarca: Garraf.
Subvenció anterior: 3.000.153 ptes.
Subvenció atorgada: 2.854.122 ptes.

Delegació territorial: Baix Llobregat.

Codi: 08050636.
Denominació: Parroquial.
Municipi: Martorell.
Comarca: Baix Llobregat.
Subvenció anterior: 2.869.062 ptes.
Subvenció atorgada: 2.700.966 ptes.

Delegació territorial: Vallès Occidental.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08048939.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Subvenció anterior: 4.531.781. ptes.
Subvenció atorgada: 4.482.723 ptes

Codi: 08053959.
Denominació: Plançons.
Municipi: Terrassa.
Subvenció anterior: 3.335.106 ptes.
Subvenció atorgada: 3.191.448 ptes.

Codi: 08057394.
Denominació: Nins.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Subvenció anterior: 2.815.678 ptes.
Subvenció atorgada: 1.196.647 ptes.

Delegació territorial: Girona.

Codi: 17006423.
Denominació: Daina.
Municipi: Ripoll.
Comarca: Ripollès.
Subvenció anterior: 2.548.668 ptes.
Subvenció atorgada: 2.447.862 ptes.
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Delegació territorial: Lleida.

Codi: 25002431.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Subvenció anterior: 1.152.965 ptes.
Subvenció atorgada: 1.107.753 ptes.

Delegació territorial: Tarragona.

Codi: 43007907.
Denominació: Sant Jordi.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Subvenció anterior: 4.109.429 ptes.
Subvenció atorgada: 4.088.438 ptes.

Codi: 43008171.
Denominació: Montsant.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Subvenció anterior: 2.903.062 ptes.
Subvenció atorgada: 2.717.934 ptes.

Codi: 43008195.
Denominació: Vicky.
Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Subvenció anterior: 5.905.629 ptes.
Subvenció atorgada: 5.359.148 ptes.

(00.186.039)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2000, per
la qual s’atorguen subvencions a les corpo-
racions locals titulars d’escoles d’educació
infantil.

L’article 11 de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu, preveu l’establiment de con-
venis amb les corporacions locals per al
desenvolupament de l’educació infantil.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres docents els titulars dels quals siguin
les corporacions locals es realitzarà per
conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

Per una Resolució de 2 de desembre de
1991 es va aprovar el model de conveni de
creació dels centres d’educació infantil de
primer cicle els titulars dels quals siguin les
corporacions locals, i es van regular les
possibles aportacions econòmiques del
Departament d’Ensenyament per al soste-
niment dels centres esmentats.

A l’exercici pressupostari de 2000 hi ha
crèdit per subvencionar parcialment el cost
a repercutir en les famílies per l’escolaritza-
ció d’infants en escoles d’educació infantil
de primer cicle de titularitat de les corpora-
cions locals.

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

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions a les corpo-
racions locals titulars d’escoles d’educació
infantil que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, destinades a minorar les quotes
pel servei d’ensenyament, a càrrec de l’apli-

cació pressupostària número 06.04.460.02/
3, subvenció a les llars d’infants municipals
del pressupost de l’any 2000, i per un im-
port de 769.902.514 ptes. (4.627.207,30
euros).

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 1999-
2000.

Per a la determinació del nombre d’uni-
tats subvencionades es tenen en compte les
ràtios alumnes per unitat màximes i mínimes
següents:

Alumnes de menys d’1 any: mínim 5 alum-
nes/unitat; màxim 8 alumnes/unitat.

Alumnes d’1 any: mínim 8 alumnes/uni-
tat; màxim 13 alumnes/unitat.

Alumnes de 2 anys: mínim 15 alumnes/
unitat; màxim 20 alumnes/unitat.

Quan la ràtio sigui inferior a la mínima en
un determinat tram d’edat, els infants
s’agregaran ponderadament a les unitats
dels altres trams d’edat.

—2 L’import de la subvenció per unitat per
a cada tram d’edat al cicle de llar d’infants
serà:

Unitats de menys d’1 any: 1.050.968
ptes. (6.316,44 euros).

Unitats d’1 any: 900.826 ptes. (5.414,07
euros).

Unitats de 2 anys: 600.542 ptes. (3.609,33
euros).

—3 Abans d’efectuar-se el lliurament dels
imports de les subvencions i en el termini
màxim de dos mesos a partir de la data de
publicació d’aquesta Resolució al DOGC, les
diferents corporacions locals trametran a la
Direcció General de Centres Docents la
documentació següent:

Acord del ple de l’ajuntament pel qual
s’accepta la subvenció.

Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei.

Declaració que ni la corporació local ni
cap organisme d’aquesta rep de la Genera-
litat de Catalunya i els seus organismes
autònoms cap altra subvenció pel mateix
concepte.

—4 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

—5 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Ense-
nyament.

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 con-
tenciós 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 177 de la Llei 30/1992, de 29 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 12 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Albí.
Codi: 08046301.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bambi.
Codi: 08046311.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 08046323.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bellmunt.
Codi: 08046335.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bip.
Codi: 08046347.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cadí.
Codi: 08046384.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Campoamor.
Codi: 08046359.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Canigó.
Codi: 08046360.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cargol.
Codi: 08046517.
Import: 5.104.672 ptes. (30.679,70 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Collserola.
Codi: 08046372.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Castell.
Codi: 08046529.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Palomar.
Codi: 08047017.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Roure.
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Codi: 08047078.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Tren.
Codi: 08046530.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Vent.
Codi: 08046542.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Esquitx.
Codi: 08046955.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Forestier.
Codi: 08046918.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Guinbó.
Codi: 08046888.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Arboç.
Codi: 08046921.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Argimont.
Codi: 08046931.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Esquirol.
Codi: 08046943.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Fontana.
Codi: 08046891.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Mar.
Codi: 08046906.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Muntanya.
Codi: 08047169.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Llar d’Infants.
Codi: 08046967.
Import: 4.954.530 ptes. (29.777,33 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Mont Taber.
Codi: 08046980.
Import: 4.954.530 ptes. (29.777,33 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Montserrat.
Codi: 08046979.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Nens i Nenes.
Codi: 08046992.
Import: 4.954.530 ptes. (29.777,33 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Niu d’Infants.
Codi: 08047005.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pau.
Codi: 08047029.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pla de Fornells.
Codi: 08047030.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Puigmal.
Codi: 08047042.
Import: 3.152.878 ptes. (18.949,18 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Ralet.
Codi: 08047054.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Roure-Clot.
Codi: 08047066.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Trinitat Nova.
Codi: 08047081.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Tris-Tras.
Codi: 08047091.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xarlot.
Codi: 08047108.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xavorrillos.
Codi: 08047111.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08047121.
Import: 5.104.672 ptes. (30.679,70 euros).

Delegació territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Municipi: Begues.
Centre: EEI Guinyol.
Codi: 08054137.
Import: 4.954.530 ptes. (29.777,33 euros).

Municipi: Capellades.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 08045409.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08045847.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Trepa.
Codi: 08045835.
Import: 5.254.788 ptes. (31.581,91 euros).

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI Linda Vista.
Codi: 08045823.
Import: 3.903.562 ptes. (23.460,88 euros).

Municipi: el Prat de Llobregat.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046141.
Import: 5.104.646 ptes. (30.679,54 euros).

Municipi: Esparreguera.
Centre: EEI Municipal.

Codi: 08045291.
Import: 3.603.278 ptes. (21.656,14 euros).

Municipi: la Pobla de Claramunt.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046268.
Import: 1.651.510 ptes. (9.925,78 euros).

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045707.
Import: 2.702.452 ptes. (16.242,06 euros).

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal II.
Codi: 08059214.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Molins de Rei.
Centre: EEI Llar Municipal.
Codi: 08046098.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Sant Climent de Llobregat.
Centre: EEI Sant Climent.
Codi: 08046116.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08054071.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI La Pomera.
Codi: 08046505.
Import: 1.801.626 ptes. (10.827,99 euros).

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI Municipal de Sant Joan Despí.
Codi: 08057503.
Import: 1.201.084 ptes. (7.218,66 euros).

Municipi: Sant Just Desvern.
Centre: EEI Marrecs.
Codi: 08045367.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046207.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Centre: EEI Santa Anna.
Codi: 08046074.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Vallbona d’Anoia.
Centre: EEI Municipal de Vallbona d’Anoia.
Codi: 08057345.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Vallirana.
Centre: EEI Els Barrufets.
Codi: 08046104.
Import: 2.702.452 ptes. (16.242,06 euros).

Delegació territorial del Vallès Occidental

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Rodona.
Codi: 08046244.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 08046256.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Palau de Plegamans.
Centre: EEI El Sol.
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Codi: 08045392.
Import: 6.455.898 ptes. (38.800,73 euros).

Municipi: Palau de Plegamans.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08045380.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Polinyà.
Centre: EEI Badabadoc.
Codi: 08047418.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Rubí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045951.
Import: 3.603.278 ptes. (21.656,14 euros).

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Joan Motllor.
Codi: 08058040.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI La Romànica.
Codi: 08058180.
Import: 3.903.562 ptes. (23.460,88 euros).

Municipi: Valldoreix.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 08045744.
Import: 3.152.878 ptes. (18.949,18 euros).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08045719.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI Gargot.
Codi: 08045732.
Import: 4.353.988 ptes. (26.167,99 euros).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI La Mimosa.
Codi: 08045720.
Import: 4.353.988 ptes. (26.167,99 euros).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Can Folguera.
Codi: 08045276.
Import: 4.504.104 ptes. (27.070,21 euros).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 08045288.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Sentmenat.
Centre: EEI El Gafarro.
Codi: 08046086.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Espígol.
Codi: 08045884.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Giravolt.
Codi: 08045896.
Import: 4.504.104 ptes. (27.070,21 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI L’Esquitx.
Codi: 08045872.
Import: 3.603.278 ptes. (21.656,14 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI La Ginesta.

Codi: 08045938.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Moisès.
Codi: 08045902.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Soleia.
Codi: 08045914.
Import: 4.654.246 ptes. (27.972,58 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08045926.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Ullastrell.
Centre: EEI El Cucut.
Codi: 08046165.
Import: 1.951.794 ptes. (11.730,52 euros).

Municipi: Vacarisses.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08045963.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI Barromina.
Codi: 08047561.
Import: 4.504.130 ptes. (27.070,37 euros).

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI de Can Trias.
Codi: 08047571.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Municipi: Avià.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08051276.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Avinyó.
Centre: EEI Estel.
Codi: 08046190.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Avinyonet del Penedès.
Centre: EEI Municipal d’Avinyonet del Pe-
nedès.
Codi: 08058684.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Bagà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08052190.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Balsareny.
Centre: EEI Pare Coll.
Codi: 08046487.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Berga.
Centre: EEI Flor de Neu.
Codi: 08046062.
Import: 4.353.988 ptes. (26.167,99 euros).

Municipi: Bigues i Riells.
Centre: EEI Municipal de Bigues i Riells.
Codi: 08058246.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Cabrils.
Centre: EEI Germana Rosa Aymerich.
Codi: 08046131.
Import: 3.903.562 ptes. (23.460,88 euros).

Municipi: Caldes d’Estrac.
Centre: EEI Sagrada Familia.
Codi: 08047182.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Caldes de Montbui.
Centre: EEI Gegant del Pi.
Codi: 08045690.
Import: 6.756.182 ptes. (40.605,47 euros).

Municipi: Calella.
Centre: EEI El Carrilet.
Codi: 08047200.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Calldetenes.
Centre: EEI Municipal de Calldetenes.
Codi: 08059068.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Callús.
Centre: EEI Mainada.
Codi: 08046463.
Import: 2.852.620 ptes. (17.144,59 euros).

Municipi: Canovelles.
Centre: EEI Sant Jordi.
Codi: 08045422.
Import: 4.804.388 ptes. (28.874,95 euros).

Municipi: Casserres.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08047212.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Castellterçol.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08045410.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Cercs.
Centre: EEI de Sant Jordi.
Codi: 08051215.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Fonollosa.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08046499.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Font-rubí.
Centre: EEI Cal Sala.
Codi: 08045941.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Gelida.
Centre: EEI El Cérvol Blau.
Codi: 08055373.
Import: 4.504.130 ptes. (27.070,37 euros).

Municipi: Gironella.
Centre: EEI Estel 1,2,3.
Codi: 08045756.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Cangur.
Codi: 08045321.
Import: 5.404.956 ptes. (32.484,44 euros).

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Tortuga.
Codi: 08045331.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Guardiola de Berguedà.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047224.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: La Granada.
Centre: EEI El Cuc.
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Codi: 08054915.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Lliçà d’Amunt.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08047236.
Import: 3.603.278 ptes. (21.656,14 euros).

Municipi: Lliçà de Vall.
Centre: EEI Els Ninots.
Codi: 08045252.
Import: 4.954.530 ptes. (29.777,33 euros).

Municipi: Manresa.
Centre: EEI El Solet.
Codi: 08047248.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Cerdanyola.
Codi: 08046402.
Import: 4.654.246 ptes. (27.972,58 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Llantia.
Codi: 08046414.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Riereta.
Codi: 08057515.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Les Figueretes.
Codi: 08046438.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Rocafonda.
Codi: 08046426.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08046451.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Mediona.
Centre: EEI Municipal de Mediona.
Codi: 08057497.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Monistrol de Calders.
Centre: EEI Municipal de Monistrol de Cal-
ders.
Codi: 08059196.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Monistrol de Montserrat.
Centre: EEI El Cuc Verd.
Codi: 08047251.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Navàs.
Centre: EEI Quitxalla.
Codi: 08045240.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Olèrdola.
Centre: EEI Gotims.
Codi: 08046189.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Pacs del Penedès.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08054265.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Palafolls.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047273.
Import: 2.702.478 ptes. (16.242,22 euros).

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI El Cirerer.
Codi: 08045458.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI La Cuna.
Codi: 08045446.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Cristòfor Ferrer.
Codi: 08047133.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Santa Anna-Tió.
Codi: 08047145.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Premià de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047406.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Puig-reig.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 08045975.
Import: 1.651.510 ptes. (9.925,78 euros).

Municipi: Roda de Ter.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047170.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Sant Bartomeu del Grau.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08055361.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 08047285.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues.
Centre: EEI Municipal de Sant Cugat Sesgar-
rigues.
Codi: 08058039.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Sant Martí Sarroca.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08055816.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047297.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Sant Pere de Torelló.
Centre: EEI L’Avet.
Codi: 08045318.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Sant Pol de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047388.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Centre: EEI La Fil·loxereta.
Codi: 08058829.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Sant Salvador de Guardiola.
Centre: EEI Dentetes.
Codi: 08046271.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Sant Vicenç de Montalt.
Centre: EEI Els Garrofers.

Codi: 08045461.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Santa Fe del Penedès.
Centre: EEI Les Moreres.
Codi: 08047391.
Import: 1.651.510 ptes. (9.925,78 euros).

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08045434.
Import: 1.201.084 ptes. (7.218,66 euros).

Municipi: Santa Maria d’Oló.
Centre: EEI Municipal de Santa Maria d’Oló.
Codi: 08047315.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Santa Maria de Corcó.
Centre: EEI Maite.
Codi: 08047327.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Sitges.
Centre: EEI El Cercolet.
Codi: 08058854.
Import: 4.954.530 ptes. (29.777,33 euros).

Municipi: Subirats.
Centre: EEI d’Ordal.
Codi: 08047339.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Lavern.
Codi: 08047340.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Sant Pau d’Ordal.
Codi: 08047352.
Import: 2.702.478 ptes. (16.242,22 euros).

Municipi: Taradell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045987.
Import: 5.104.672 ptes. (30.679,70 euros).

Municipi: Tona.
Centre: EEI La Cuca Fera.
Codi: 08054423.
Import: 4.654.246 ptes. (27.972,58 euros).

Municipi: Torrelles de Foix.
Centre: EEI Alt Foix.
Codi: 08047261.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI L’Anxaneta.
Codi: 08045793.
Import: 1.801.626 ptes. (10.827,99 euros).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Lola Anglada.
Codi: 08045811.
Import: 1.201.084 ptes. (7.218,66 euros).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08045801.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Vilassar de Dalt.
Centre: EEI Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08045379.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Vilassar de Mar.
Centre: EEI Municipal.
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Codi: 08046153.
Import: 8.107.408 ptes. (48.726,50 euros).

Municipi: Vilobí del Penedès.
Centre: EEI Els Ocellets.
Codi: 08047157.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Delegació territorial de Girona

Municipi: Anglès.
Centre: EEI Cucut.
Codi: 17005534.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Arbúcies.
Centre: EEI El Jardinet.
Codi: 17005789.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Begur.
Centre: EEI Ses Falugues.
Codi: 17005625.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Besalú.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005716.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Bescanó.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005996.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Blanes.
Centre: EEI Ca la Guidó.
Codi: 17005868.
Import: 1.801.626 ptes. (10.827,99 euros).

Municipi: Blanes.
Centre: EEI La Plantera.
Codi: 17005871.
Import: 1.201.084 ptes. (7.218,66 euros).

Municipi: Breda.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006022.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Calonge.
Centre: EEI de Calonge i Sant Antoni.
Codi: 17007166.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Campdevànol.
Centre: EEI El Barrufet.
Codi: 17005583.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Camprodon.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005753.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Cassà de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006861.
Import: 5.104.646 ptes. (30.679,54 euros).

Municipi: Castell-Platja d’Aro.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005844.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Castelló d’Empúries.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005546.
Import: 3.603.278 ptes. (21.656,14 euros).

Municipi: Celrà.
Centre: EEI Trapelles.

Codi: 17007579.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: Cornellà del Terri.
Centre: EEI Els Belluguets.
Codi: 17005807.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Figueres.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 17005698.
Import: 6.606.040 ptes. (39.703,10 euros).

Municipi: Girona.
Centre: EEI El Cavall Fort.
Codi: 17005832.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: Girona.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005820.
Import: 6.005.472 ptes. (36.093,61 euros).

Municipi: l’Escala.
Centre: EEI Ballmanetes.
Codi: 17006885.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Centre: EEI El Tren Petit.
Codi: 17005571.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: la Cellera de Ter.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 17006976.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: la Jonquera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005637.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: les Planes d’Hostoles.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006010.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: les Preses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005984.
Import: 4.504.130 ptes. (27.070,37 euros).

Municipi: Llagostera.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 17005856.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Lloret de Mar.
Centre: EEI Lola Anglada.
Codi: 17005765.
Import: 5.705.188 ptes. (34.288,87 euros).

Municipi: Maçanet de la Selva.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 17005686.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Navata.
Centre: EEI Belluguets.
Codi: 17005561.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Olot.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005881.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Palafrugell.
Centre: EEI Tomanyí.
Codi: 17005728.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Porqueres.
Centre: EEI Els Trapelles.
Codi: 17007831.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Portbou.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 17005959.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Puigcerdà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005674.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Quart.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005558.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Riudarenes.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006046.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Riudellots de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005790.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: Roses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005947.
Import: 4.504.104 ptes. (27.070,21 euros).

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005601.
Import: 6.005.472 ptes. (36.093,61 euros).

Municipi: Sant Feliu de Pallerols.
Centre: EEI Pescallunes.
Codi: 17006137.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Sant Gregori.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005819.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Sant Joan de les Abadesses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005595.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Sant Joan les Fonts.
Centre: EEI Diví Pastor.
Codi: 17006903.
Import: 3.002.762 ptes. (18.046,96 euros).

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 17005972.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Santa Cristina d’Aro.
Centre: EEI Guirigall.
Codi: 17006061.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: Santa Pau.
Centre: EEI Joan Maragall.
Codi: 17006071.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Sils.
Centre: EEI La Quitxalla.
Codi: 17005777.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Tossa de Mar.
Centre: EEI Els Petits Mariners.
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Codi: 17006101.
Import: 6.005.498 ptes. (36.093,77 euros).

Municipi: Vidreres.
Centre: EEI Sant Iscle-Santa Victòria.
Codi: 17005960.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Vilafant.
Centre: EEI 7 pometes.
Codi: 17007762.
Import: 4.053.704 ptes. (24.363,25 euros).

Municipi: Vilobí d’Onyar.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 17005613.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Delegació territorial de Lleida

Municipi: Agramunt.
Centre: EEI Nins.
Codi: 25006859.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Alguaire.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006835.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Almacelles.
Centre: EEI Vensi.
Codi: 25006872.
Import: 2.702.452 ptes. (16.242,06 euros).

Municipi: Alpicat.
Centre: EEI Municipal d’Alpicat.
Codi: 25008169.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Anglesola.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007049.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Arbeca.
Centre: EEI Sant Jaume.
Codi: 25007050.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: Artesa de Lleida.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25008030.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Artesa de Segre.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 25007165.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: Barbens.
Centre: EEI Blau Cel.
Codi: 25006884.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Bellpuig.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007578.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Bellver de Cerdanya.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007001.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Castellnou de Seana.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25006801.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Juneda.
Centre: EEI Municipal de Juneda.

Codi: 25008251.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: la Granadella.
Centre: EEI Les Garrigues.
Codi: 25007037.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: la Pobla de Segur.
Centre: EEI Els Bolets.
Codi: 25007979.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: la Seu d’Urgell.
Centre: EEI La Grandalla.
Codi: 25006811.
Import: 3.152.878 ptes. (18.949,18 euros).

Municipi: les Borges Blanques.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007566.
Import: 3.002.762 ptes. (18.046,96 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Cappont.
Codi: 25006975.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Centre Històric.
Codi: 25008303.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Secà de Sant Pere.
Codi: 25007013.
Import: 3.603.278 ptes. (21.656,14 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI dels blocs Joan Carles.
Codi: 25006987.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI El Rellotge.
Codi: 25006951.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI La Bordeta.
Codi: 25006963.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Magraners.
Codi: 25006941.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Pardinyes.
Codi: 25006938.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Suchs.
Codi: 25006999.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Miralcamp.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25007128.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Naut Aran.
Centre: EEI de Tredòs.
Codi: 25007608.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Oliana.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25008005.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Ponts.
Centre: EEI Balú.
Codi: 25007980.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Rosselló.
Centre: EEI Municipal de Rosselló.
Codi: 25008285.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Sarroca de Lleida.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006768.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Sort.
Centre: EEI Municipal de Sort.
Codi: 25008182.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Tàrrega.
Centre: EEI La Pau.
Codi: 25006914.
Import: 4.654.246 ptes. (27.972,58 euros).

Municipi: Torà.
Centre: EEI Municipal de Torà.
Codi: 25007131.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Torrefarrera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25008017.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Torregrossa.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25007141.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Tremp.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25006847.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Vallfogona de Balaguer.
Centre: EEI La Mainada.
Codi: 25007116.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Vielha e Mijaran.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006860.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Vilanova de Bellpuig.
Centre:  EEI Municipal de Vi lanova de
Bellpuig.
Codi: 25008029.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Vinaixa.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007062.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Delegació territorial de Tarragona

Municipi: Aiguamúrcia.
Centre: EEI de Santes Creus.
Codi: 43007671.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Alcover.
Centre: EEI Xiu Xiu.
Codi: 43007464.
Import: 3.903.562 ptes. (23.460,88 euros).

Municipi: Altafulla.
Centre: EEI Francesc Blanch i Ribé.
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Codi: 43007488.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Amposta.
Centre: EEI La Gruneta.
Codi: 43007415.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: Ascó.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 43007579.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Bellvei.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007506.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Benifallet.
Centre: EEI de Benifallet.
Codi: 43008821.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: el Pla de Santa Maria.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007403.
Import: 1.951.794 ptes. (11.730,52 euros).

Municipi: el Vendrell.
Centre: EEI El Puig.
Codi: 43008602.
Import: 4.654.246 ptes. (27.972,58 euros).

Municipi: el Vendrell.
Centre: EEI Migjorn.
Codi: 43008985.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Falset.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007555.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Flix.
Centre: EEI Pam i Toc.
Codi: 43007491.
Import: 2.101.910 ptes. (12.632,73 euros).

Municipi: l’Ametlla de Mar.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 43008894.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: l’Arboç.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007622.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: l’Espluga de Francolí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43008900.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: la Fatarella.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007427.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: la Pobla de Mafumet.
Centre: EEI L’Esquirol.
Codi: 43008936.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: la Selva del Camp.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007774.
Import: 5.555.072 ptes. (33.386,66 euros).

Municipi: Llorenç del Penedès.
Centre: EEI El Nieró.
Codi: 43009503.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Mare de Déu de la Roca.

Codi: 43008377.
Import: 2.402.194 ptes. (14.437,48 euros).

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Petete.
Codi: 43008614.
Import: 3.303.020 ptes. (19.851,55 euros).

Municipi: Perafort.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007476.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Pratdip.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007798.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Riudoms.
Centre: EEI Picarols.
Codi: 43007452.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

Municipi: Roda de Barà.
Centre: EEI Els Petitons.
Codi: 43007439.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Rodonyà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007749.
Import: 900.826 ptes. (5.414,07 euros).

Municipi: Sant Jaume dels Domenys.
Centre: EEI Municipal de Sant Jaume dels
Domenys.
Codi: 43009540.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Santa Oliva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007701.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI El Ninot.
Codi: 43007713.
Import: 4.504.104 ptes. (27.070,21 euros).

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI La Taronja.
Codi: 43007725.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: Tivissa.
Centre: EEI Ding-Dong.
Codi: 43007610.
Import: 1.501.368 ptes. (9.023,40 euros).

Municipi: (Bítem) Tortosa.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 43007634.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: el Raval de Jesús.
Centre: EEI de Jesús.
Codi: 43009278.
Import: 600.542 ptes. (3.609,33 euros).

Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Centre: EEI Els Patufets.
Codi: 43007531.
Import: 3.002.736 ptes. (18.046,81 euros).

(00.192.023)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2000, per
la qual es resol, amb caràcter definitiu, la
convocatòria de concurs públic per a la con-
cessió d’ajuts corresponents a l’Acció B, del
Capítol Lingua del Programa Sòcrates.

Per Ordre de 12 de gener de 2000 (DOGC
núm. 3073, de 8.2.2000), es van convocar
ajuts corresponents a les accions descen-
tralitzades Comenius 1, Lingua B, Lingua C
i Lingua E del Programa Sòcrates de la Unió
Europea a Catalunya.

En data 25 d’abril de 2000, la comissió
de selecció va fer públ ica als taulers
d’anuncis de la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament i de les seves dele-
gacions territorials la relació provisional de
sol·licituds seleccionades, excloses i re-
núncies.

Atès que ha transcorregut el termini per
presentar reclamacions contra la relació
provisional esmentada, que s’han produït
algunes renúncies i d’acord amb el que
preveu l’article 4 de l’Ordre de 12 de ge-
ner de 2000,

Resolc:

—1 Concedir un ajut per a la formació per-
manent de professors en llengües estran-
geres d’acord amb l’Acció B del Capítol Lin-
gua del Programa Sòcrates, als sol·licitants
que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució, per l’import que en cada cas s’in-
dica.

—2 Declarar suplents els sol·licitants de-
tallats a l’annex 2 per ordre de puntuació.

—3 Declarar exclosos els sol·licitants que
s’indiquen a l’annex 3 pels motius que s’hi
especifiquen.

—4 El pagament dels ajuts serà realitzat
per l’Agència Nacional Sòcrates d’acord
amb l’Ordre de 12 de gener de 2000.

—5 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitar tota la informació que requereixin els
òrgans de control de l’Administració.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de 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 pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant el
director general d’Ordenació Educativa, en
el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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 públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
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, 12 de juliol de 2000

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació Educativa
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ANNEX 1

Relació de sol·licitants als quals es concedeix una beca

Cognoms i nom DNI Euros

Arbonés Miarnau, Neus .............................. 40863208M 1.100
Arimany Montanyà, Núria ............................ 77106051T 1.100
Ariño Caralps, M. Teresa ............................. 37318250Z 1.100
Batalla Beltri, M. Belén ................................ 40935376E 1.100
Berga Sabaté, M. Antònia ........................... 40866546P 1.100
Boix Ferrando, Leonor ................................. 73727389S 1.100
Borda Ortiz, Núria ........................................ 33904618L 1.300
Brito Faz, Jordi ............................................. 46125433Z 1.100
Brugué Masachs, Concepció ...................... 39302738Q 1.500
Bruna Rosich, Rosa M. ............................... 77301949F 1.100
Canet Pladevall, Roser ................................ 39325309R 1.100
Cañete León, Encarnación .......................... 38791150V 1.500
Capdevila Selma, Rosa ............................... 43702148D 1.100
Carceller Guillaumet, M. Eulàlia .................. 35117751V 1.100
Carné Masllorens, Rosa M. .......................... 37664399J 1.500
Casado Candelas, Blanca ........................... 12227031R 1.500
Casamitjana Ribas, M. Dolors ..................... 40517398T 1.100
Castells Charles, Jaume .............................. 40875031Y 1.500
Centenero Merino, M. Àngels ..................... 10016091P 1.500
Chicote Portella, Pilar .................................. 46332962Z 1.500
Chivite Garbayo, Mercedes ......................... 15777906K 1.100
Cortés Herrero, Alícia .................................. 73381245K 1.500
Estrany Gendre, Manuel .............................. 40015372H 1.100
Figueras Casanovas, Neus .......................... 37357894Y 1.100
Figueras Garriga, Anna ................................ 77289709A 1.100
Fuster Solanilla, M. Teresa .......................... 18008221A 1.500
Garcia Cabañas, Matilde ............................. 10176026K 1.500
Garcia Ruiz, M. José ................................... 52194621P 1.100
Gargallo Giner, Josep M. ............................. 40904764T 1.500
Gonzalez Garcia, Montserrat ....................... 37374989D 1.300
Granada Navales, Amparo .......................... 17109939D 1.500
Grané Suriñà, Mireia .................................... 40975304Q 1.100
Guillen Pujol, M. Àngels .............................. 37684771F 1.100
Herranz Corella, Jesús E. ............................ 35113850A 1.300
Les Manso, Rafael J. .................................. 15234722M 1.100
Lorenz Ainoza, Júlia ..................................... 46108192T 1.100
Loriente Santamaria, Pluvia ......................... 17187906Y 1.100
Maeztu Echeverria, Tomàs .......................... 15233101V 1.100
Mandoli Tost, Montserrat ............................. 37591189N 1.100
Martínez Sanchis, Ana M. ............................ 18977773J 1.100
Martorell Vidal, Teresa ................................. 40893188Q 1.100
Massó Aguadé, Ricard ................................ 39670271D 1.100
Mata Sanz, Concepción .............................. 38988281S 1.500
Maynou Adrover, M. Neus ........................... 37580796S 1.500
Mestres Solà, Montserrat ............................ 39183524B 1.500
Miret Latas, M. Angels ................................ 40879004T 1.300
Olivé Jordan, Francesc ................................ 17721634R 1.100
Oncins Pujol, Carmen .................................. 40859102Q 1.100
Outes Jimenez, Rosario .............................. 07972268A 1.100
Pascual Calvo, Xavier ................................. 39343253M 1.100
Pascual Sastre, Francisco J. ....................... 46556256R 1.500
Perez Buendia, Montserrat .......................... 36924736F 1.100
Pérez Valentín, Manuela .............................. 37261026Z 1.500
Planas Pastor, Marta .................................. 38080484M 1.100
Puig Sanahuja, Mariola ................................ 45479786T 1.300
Puiggardeu Dalmau, Neus ........................... 35040745S 1.500
Ribas Blanch, M. del Carmen ...................... 77311684J 1.100
Ricart Fabregas, Rosa M. ........................... 40887781Z 1.100
Rincon Marinas, Juan Carlos ..................... 03428691W 1.500
Rivera Garcia, M. Josefa ............................. 38048586P 1.100
Roca Roger, M. Lluïsa ................................. 40310846B 1.100
Rodrigo Salvo, M. Lluïsa ............................. 38465809B 1.500
Rodríguez Valverde, Maria Teresa ............... 38128679S 1.100
Roquet Pugès, Montserrat .......................... 46639514E 1.500
Rovira Duran, Trinitat ................................... 38769125A 1.100
Royo Arpón, Jesús ...................................... 37252305X 1.500
Sacristan Valero, Mariona ............................ 37319780A 1.100
Sala Farré, Miracle ........................................ 39343514J 1.100
Sánchez García, Lluïsa ................................ 52217847G 1.100
Sánchez Martín, Ana ................................... 46331601X 1.100

Cognoms i nom DNI Euros

Sánchez Millà, Laura ................................... 37319786D 1.100
Sánchez Ramírez, Dolors ............................ 52195662Z 1.500
Sanchez Zaplana, Andrea ........................... 37271319A 1.100
Sauleda Carreras, Montserrat ..................... 38790595Z 1.100
Soler Picó, M. Asunción ............................. 36947731W 1.500
Tebe Ortiz, Magda ....................................... 40828204F 1.500
Tomàs Garrigues, Lleonard ......................... 20405289A 1.100
Vallejo Calderon, Dolors .............................. 37684879T 1.300
Vercher Capell, Anna M. .............................. 40858610F 1.500
Villamonte Garcia, Trinidad .......................... 14916344Q 1.300
Vivas Ripollès, Núria ................................... 36981912M 1.100
Ybañez Garmendia, Begoña ...................... 37249264M 1.100

ANNEX 2

Relació de sol·licitants suplents per ordre de puntuació

Cognoms i nom DNI Puntuació

Olesti Casals, Alícia ...................................... 40870342J 3,20
Saludas Solano, M. Concepción ................ 18007665E 3,20
Solé Fàbrega, M. Luisa ............................... 46212714X 3,10
Mayor Fernández, Isabel ............................. 33865683T 3,10
Canales Heras, M. Asunción ....................... 38065942E 3,10
Abenia Chavarria, Myriam ........................... 39689165C 3,10
Pascual Bou, Francesca .............................. 39318305N 3,00
Padullés Rosell, M. Carme .......................... 40850400P 3,00
Cosialls Cervera, Teresa .............................. 35051136X 3,00
Escorihuela Bielsa, Humildad ...................... 38548385V 3,00
Cano Bautista, Pere Antoni ......................... 38488065A 3,00
Berenguer Viñas, Susagna .......................... 39334263P 3,00
Compte Alonso, Pilar ................................... 37650917D 3,00
Prado Villarreal, Anna M. ............................. 40864912F 3,00
Sanz Simón, Elisa I. ..................................... 35062977Y 3,00
Pujolras Novich, Margarita .......................... 77909689H 3,00
Tortosa Mora, Carmen ................................. 39684681K 2,91
Martín Lahoz, M. Asunción ......................... 52200512B 2,85
Garcia Martínez, Maria Rocio ...................... 52640195A 2,80
Pintó Pesquer, Lluís ..................................... 46130120D 2,75
Busqué Rosich, Josepa.............................. 37323712W 2,50
Benito Bartardo, Roberto ............................ 09304941S 2,50
Gaviña Farrús, Ruth ..................................... 35057925Z 2,45
Massó Barceló, Flora .................................. 43673187M 2,43
Torrijos Martínez, M. José ........................... 18019123A 2,35
Alaminos Cobos, Visitación ......................... 40437781D 2,33
Sala Trullàs, Teresa ...................................... 77106979P 2,25
Canudas Comellas, Carme.......................... 77729828V 2,25
Domingo Mora, Anna M. ............................. 43715100N 2,25
Serrabou Aran, Eduard ................................ 34740762K 2,20
Gavarró Buscà, Ròmul ................................. 46114139J 2,01
Belanche Alonso, M. Paz ............................ 39872716P 1,90
López Grippa, Mariel·la Isabel .................... 46632085E 1,85
Llamas Domínguez, Concepción ............... 38113256W 1,75
Andrés Capdevila, Magdalena .................... 43722644N 1,65
Villa Pérez, M. José ..................................... 38458229K 1,61
Carbonero Toledo, M. Teresa ...................... 38445884G 1,60
Pallás Corredera, Pilar ................................. 43716132D 1,55
Puig Domingo, Anna M. .............................. 46338687N 1,50
Juanes Encinas, Concepció ........................ 43504384E 1,35
Vicente Martínez, Eduardo D. ...................... 46135023J 1,25
Alvarez Alvarez, Marisol ............................... 52408879K 1,00

ANNEX 3

Relació de sol·licitants exclosos de la convocatòria

Cognoms i nom DNI Motiu

Casbas Visa, M. Teresa ............................... 40836725H 3
Gastón Puyó, Belén ..................................... 33947958G 1
Hernández Brull, Alicia ................................ 39695905K 3
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Cognoms i nom DNI Motiu

Muñoz Campos, Francesca ........................ 35028978R 2
Reverte Valero, M. José ............................... 40934240J 1
Robles Miserachs, Montserrat .................... 35093393Q 1
Ros Lobelle, Sandra ................................... 44178908W 1
Silvestre Sempere, Antonio ......................... 21638785V 1
Solés Mundet, M. del Carmen .................... 40262121T 3
Villalobos Sempere, Margarita .................... 21965080B 3

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 7 de juliol de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial del Vallès Occidental.

Comarca: Vallès Occidental

Col·legi d’educació infantil i primària a Cas-
tel lar del Val lès, amb número de codi
08054824, per desglossament del CEIP Sant
Esteve, amb número de codi 08034898, de
Castellar del Vallès, ubicat al c. de Prat de la
Riba, s/n, de Castellar del Vallès.

Col·legi d’educació infantil i primària a Pa-
lau de Plegamans, amb número de codi
08053467, per desglossament del CEIP Can
Cladellas, amb número de codi 08041222 i
del CEIP Josep M. Folch i Torres, amb nú-
mero de codi 08022616, de Palau de Ple-
gamans, ubicat a la urbanització Can Cla-
dellas-c. de Folch i Torres, 30, de Palau de
Plegamans.

Col·legi d’educació infantil i primària a Sant
Quirze del Vallès, amb número de codi
08054836, per desglossament del CEIP Pu-
rificació Salas Xandri, amb número de codi
08033407, de Sant Quirze del Vallès, ubicat
a l’av. Arrahona, s/n, de Sant Quirze del
Vallès.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Garraf

Col·legi d’educació infantil i primària a Sit-
ges, amb número de codi 08053583, ubi-
cat al c. de Can Pei-c. d’en Pepe de Garraf,
de Sitges.

Comarca: Vallès Oriental

Col·legi d’educació infantil i primària a l’A-
metlla del Vallès, amb número de codi
08057266, per desglossament del CEIP
Bertí, amb número de codi 08000098, de
l’Ametlla del Vallès, ubicat al c. de l’Estor-
nell, s/n, de l’Ametlla del Vallès.

Col·legi d’educació infantil i primària a La
Garriga, amb número de codi 08058441, per

desglossament del CEIP Tagamanent, amb
número de codi 08039707, de La Garriga,
ubicat al c. de Santa Maria del Camí, s/n,
de la Garriga.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Alt Empordà

Col·legi d’educació infantil i primària a Vi-
lafant, amb número de codi 17006836, per
desglossament del CEIP Sol i Vent, amb
número de codi 17004190, de Vilafant,
ubicat a la urbanització Camps dels Engi-
nyers, s/n, de Vilafant.

(00.178.030)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Psicoforma-Fontanella de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat Psicoforma-
Fontanella de Barcelona, en petició d’au-
torització de supressió de locals i d’o-
bertura dels ensenyaments de formació
professional de grau superior, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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 modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Psicoforma-Fontanella, de Barcelona, per
supressió de locals i obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

(1) No tenir tres anys d’experiència en la docència de llengües
estrangeres (article 18.2 de l’Ordre de 12 de gener de 2000).

(2) Haver gaudit d’una beca de l’acció Lingua B o d’una beca
d’una administració educativa per a una estada a l’estranger durant
els cursos 1996-97, 1997-98 i 1998-99 (article 18.3 de l’Ordre de
12 de gener de 2000).

(3) Renúncia.

(00.178.097)

EDICTE de 18 de juliol de 2000, pel qual
es notifica la Resolució d’incoació d’expe-
dient disciplinari al funcionari docent senyor
Joaquim Fandos Ramírez.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 23 de maig de
2000, del secretari general del Departament
d’Ensenyament, per la qual s’incoa expedi-
ent disciplinari al funcionari docent senyor Joa-
quim Fandos Ramírez, DNI núm. 43.402.016,
el darrer domicili conegut del qual és al carrer
Olesa, núm. 53, de Barcelona, es notifica a la
persona interessada que, en aplicació del que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, la Resolució d’incoa-
ció és a la seva disposició a les oficines de la
Inspecció de Serveis del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, Via
Augusta, núm. 202-206, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres, de 8 a 15
hores, i que se’l cita perquè el dia 1 de se-
tembre de 2000 comparegui a les 12 hores,
a la planta 5B de la Via Augusta, núm. 202,
08021 Barcelona, a fi de prendre-li declaració
en relació amb l’expedient disciplinari que es
notifica pel present Edicte.

Barcelona, 18 de juliol de 2000

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(00.195.095)

DECRET 240/2000, de 7 de juliol, de cre-
ació de diversos col·legis d’educació infan-
til i primària.

La previsió de la demanda d’escolaritza-
ció en els nivells d’educació infantil i primà-
ria aconsella la revisió de l’oferta de places
escolars públiques en determinades locali-
tats, per tal de possibilitar una millor res-
posta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, de regulació del dret a l’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Crear els col·legis d’educació infantil i pri-
mària que es detallen a l’annex d’aquest
Decret.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 6 de juliol de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014139.
Denominació: Psicoforma-Fontanella.
Adreça: c. Fontanella, 19.
Titular: Acad. Fontanella, SL.
NIF: B08192478.

S’autoritza la supressió de locals al c.
Fontanella, 10, amb efectes a partir de la fi
del curs 1998-99.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb els cicles que es detallen a la compo-
sició del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau superior.
Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç internacional

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Cicle formatiu de gestió comercial i
màrqueting amb 1 grup amb capacitat per
a 20 llocs escolars.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat (aquest nivell quedarà cessat a
la fi del curs 1999-2000).

(00.171.091)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2000, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titu-

lars de diversos centres docents privats de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació de locals, de supressió i d’obertura
d’ensenyaments, i d’ampliació de grups, 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 modificació de l’autorit-
zació d’obertura dels centres docents pri-
vats que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució, per ampliació de locals, obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
supressió i obertura dels ensenyaments de
batxillerat, i l’ampliació de grups dels ense-
nyaments de formació professional de grau
superior, en els termes que per a cadascun
dels centres s’hi especifica.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 6 de juliol de 2000

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08007913.
Denominació: Mare de Déu de Núria.
Adreça: c. Mallorca, 598.
Altres adreces: C. Vidiella, 15-17.
Titular: Inst. Pedagògica Catalana, SL.
NIF: B58051889.

S’autoritza la supressió de 2 unitats de la
modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars dels ensenyaments de

batxillerat, amb efectes a partir de la fi del
curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura de 2 unitats de la mo-
dalitat d’arts amb capacitat per a 70 llocs es-
colars dels ensenyaments de batxillerat, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars, situ-
ades al c. Vidiella, 15-17.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, situades al c.
Mallorca, 598.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, situades
al c. Mallorca, 598.

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 d’arts amb capacitat per a
70 llocs escolars, situades al c. Mallorca, 598.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08007871.
Denominació: Sant Ferran.
Adreça: c. Joan Riera, 46.
Altres adreces: c. Joan Riera, 32-34-36-44-
46 i 51.
Titular: Col. San Fernando, SL.
NIF: B08425175.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Font
d’en Canyelles, 98, i c. Nou Pins, 85-87 i
88, amb efectes a partir de l’inici del curs
1999-2000.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 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, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, amb 2 unitats de
la modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 70 llocs escolars
i amb 2 unitats de la modalitat de tecnolo-
gia amb capacitat per a 70  llocs escolars,
amb efectes a partir de l’inici del curs 1999-
2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 2 unitats de parvulari
amb capacitat per a 50 llocs escolars, situ-
ades al c. Joan Riera, 44-46.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, situades al c.
Joan Riera, 44-46 i 51.

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, situades
al c. Font d’en Canyelles, 98.

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
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capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70  llocs escolars, situades al c.
Nou Pins, 85-87 i 88.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 360 llocs
escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-2000).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036858.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Adreça: c. Mallorca, 509.
Titular: Obra Benéfico Social del Niño Dios.
NIF: G08373037.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
següents: a la família de serveis sociocultu-
rals i a la comunitat, el cicle formatiu d’ani-
mació sociocultural amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, d’acord amb
el que s’especifica a la composició del cen-
tre, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària.
Formació professional de grau mitjà:
Família de sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-

meria amb 1 grup amb capacitat per a 20
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:

Família de serveis socioculturals i a la co-
munitat:

Cicle formatiu d’integració social amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars) i cicle formatiu d’animació socio-
cultural amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars). Els cicles for-
matius d’integració social i d’animació so-
ciocultural s’impartiran alternativament en
horari de matí o de tarda (en cap cas la ca-
pacitat simultània no superarà els 60 llocs
escolars).

Família de sanitat:
Cicle formatiu de laboratori de diagnòstic

clínic amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars (en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars).

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com a
homologat amb capacitat per a 320 llocs
escolars (aquest nivell quedarà cessat a la
fi del curs 1999-2000).

(00.171.138)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2000, de
cessament del senyor Pere Solà i Montserrat
com a subdirector general d’Ordenació
Curricular.

Atès que per la Resolució de 5 de febrer de
1992 el senyor Pere Solà i Montserrat va ser
nomenat subdirector general d’Ordenació,

d’acord amb la corresponent convocatòria pú-
blica (DOGC núm. 1560, de 24.2.1992), no-
menament que va ser adaptat per la Resolu-
ció de 29 d’abril de 1993 com a subdirector
general d’Ordenació Curricular (DOGC núm.
1745, de 14.5.1993);

Atès que pel Decret 325/1999, de 13 de
desembre, el senyor Pere Solà ha estat
nomenat director general d’Ordenació Edu-
cativa;

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 la normativa vigent,

Resolc:

El senyor Pere Solà i Montserrat cessa
com a subdirector general d’Ordenació
Curricular de la Direcció General d’Ordena-
ció Educativa del Departament d’Ensenya-
ment, amb efectes de 15 de desembre de
1999.

Barcelona, 18 de juliol de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.186.032)


