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ORDRE de 9 de març de 2001, per la qual
es convoca concurs públic per a l’atorga-
ment d’ajuts als centres d’ensenyament no
universitari de Catalunya que compten amb
formacions escolars de música o dansa, per
a la participació en trobades o intercanvis
musicals.

L’ordenació actual del sistema educatiu
a Catalunya planteja l’educació artística com

a part de l’educació a assolir per tots els
infants i joves en els ensenyaments de rè-
gim general i com a finalitat específica dels
de règim especial.

El Departament d’Ensenyament vol po-
tenciar totes aquelles actuacions que inci-
deixen favorablement en l’extensió de l’edu-
cació musical i de la dansa, per la qual cosa
ha considerat convenient convocar nova-
ment un concurs públic per a la participa-
ció de formacions escolars de música o
dansa en trobades o intercanvis.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i a l’article 93 del Decret legisla-
tiu 9/1994, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió d’ajuts als centres públics i pri-
vats autoritzats d’ensenyament no universi-
tari de Catalunya, que comptin amb forma-
cions escolars de música o dansa i que
organitzin viatges dels alumnes d’aquestes
formacions per participar en trobades o in-
tercanvis musicals.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir la convocatòria del concurs públic, que
són les que consten a l’annex 1 d’aquesta
Ordre.

Article 3. Els ajuts, per un import total
màxim de 7.200.000 pessetes (43.272,87
euros), es faran efectius amb càrrec al crè-
dit 06.02.480.01/6 del pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya per a l’any 2001.

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen ca-
ràcter recurrent.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a 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 públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquests ajuts és la participa-

ció dels alumnes de formacions escolars de
música o dansa de centres públics i privats
autoritzats d’ensenyament no universitari de
Catalunya en trobades o intercanvis amb
formacions similars d’altres centres de
Catalunya o de fora de Catalunya.

La finalitat d’aquesta convocatòria és afa-
vorir l’extensió de l’educació musical i de la
dansa i proporcionar oportunitats per a una
formació artística de qualitat.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els centres

públics i privats autoritzats, o en tràmit d’au-
torització, d’ensenyament no universitari de
Catalunya, que compleixin els requisits es-
tablerts en aquesta convocatòria.

—3 Imports dels ajuts
Es concediran ajuts pels imports que a

continuació s’indiquen en funció de l’àmbit
territorial de la trobada o intercanvi:

Dins el territori de Catalunya: fins a 75.000
pessetes (450,76 euros).

Dins el territori espanyol: fins a 200.000
pessetes (1.202,02 euros).

Dins el territori europeu: fins a 400.000
pessetes (2.404,05 euros).

Els ajuts aniran destinats únicament a co-
brir part de les despeses de transport.

—4 Condicions
Els desplaçaments a realitzar i el règim

de sol·licituds s’ajustaran a les condicions
següents:

a) Es podran realitzar durant el curs 2000-
2001 i no més tard del 31 d’agost de 2001,

amb una durada variable no superior a una
setmana.

b) Cada grup d’alumnes estarà acompa-
nyat durant el viatge i l’estada per profes-
sors del centre sol·licitant i/o pel director de
la formació objecte de l’ajut.

—5 Sol·licituds
Les sol·licituds, subscrites pel/per la di-

rector/a de cada centre, s’adreçaran al di-
rector general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa i es presentaran al Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona), ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 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.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada. El termini de pre-
sentació de sol·licituds serà d’un mes comp-
tat a partir de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquesta Ordre al DOGC.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Els criteris prioritaris per a l’avaluació de

les sol·licituds seran els següents:
a) L’interès de la proposta d’activitats i la

seva relació amb els objectius curriculars de
la música i la dansa.

b) L’acolliment familiar com a modalitat
d’allotjament.

c) La tipologia escolar dels centres sol·li-
citants.

d) Característiques i estabilitat de la for-
mació escolar de música o dansa.

—7 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

La sol·licitud s’haurà de presentar d’acord
amb el  model que f igura a l ’annex 2
d’aquesta Ordre. A aquesta sol·licitud s’ad-
juntarà la documentació que concreti la in-
formació següent:

a) En el cas de centres privats, les dades
d’autorització del centre, o bé la còpia de la
sol·licitud d’autorització en el cas dels cen-
tres en tràmit d’autorització.

b) Compromís del centre o centres sol·li-
citants de dur a terme la proposta presen-
tada, refermat en una acta del consell es-
colar.

c) Declaració jurada de la persona que
ostenta la direcció del centre en la qual
constarà que abans del viatge es contrac-
tarà una pòlissa d’assegurança que cobrei-
xi el desplaçament i l’estada dels alumnes
i professors acompanyants a l’estranger.

d) Modalitat d’allotjament que es preveu
i mitjà de transport que s’utilitzarà.

e) Calendari del viatge amb indicació de
les dates de sortida i de tornada.

f) Nom del professor o professors acom-
panyants.

g) Pressupost de despeses del transport
a la localitat i/o país que es visita.

h) Característiques de la formació.
i) Proposta d’activitats.

—8 Resolució
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la competència

per resoldre aquesta convocatòria i l’auto-
rització de la despesa corresponent, a pro-
posta d’una comissió avaluadora, formada
per les persones següents:

El subdirector general d’Ordenació Cur-
ricular i Programes Educatius o persona en
qui delegui.

La responsable de l’Àrea d’Ensenyaments
Artístics o persona en qui delegui.

Un representant de l’Associació Catala-
na d’Escoles de Música (ACEM).

Un representant de l’Associació d’Esco-
les de Música d’Iniciativa Privada Associa-
des de Catalunya.

Un representant de l’Associació de les Es-
coles de Dansa autoritzades.

Un representant del Consell Català de la
Música de Catalunya.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

En la valoració dels projectes, la comis-
sió avaluadora actuarà d’acord amb els
criteris exposats a l’apartat 6 d’aquest an-
nex.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis me-
sos des de la finalització del termini de pre-
sentació de les sol·licituds, dins dels límits
de la dotació pressupostària que estableix
aquesta convocatòria.

—9 Notificació
La resolució de concessió es notificarà als

interessats amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, dels possibles re-
cursos, dels òrgans davant els quals es
poden interposar, i dels terminis per inter-
posar-los.

—10 Justificació
10.1 El termini de presentació dels do-

cuments que acreditin les despeses efectu-
ades finalitzarà el 15 d’octubre de 2001.

Si per motius excepcionals no es pot fer
dins d’aquest termini, se’n podrà sol·licitar
una ampliació. Aquesta sol·licitud s’haurà de
fer per escrit i presentar-se abans que fina-
litzi el termini abans esmentat. En aquesta
sol·licitud s’han d’al·legar els motius que
impedeixen presentar la justificació dins el
termini.

A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa podrà
concedir l’ampliació del termini per presen-
tar la justificació.

10.2 D’acord amb el punt 3 d’aques-
tes bases, els ajuts aniran destinats a co-
brir únicament part de les despeses de
transport.

Els documents, que s’hauran de presen-
tar a la Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa, seran els següents:

a) En el cas dels centres públics i privats
concertats:

Una vegada efectuat el viatge, el direc-
tor del centre es responsabilitzarà de pre-
sentar un certificat de l’acta del consell
escolar del centre en què s’aprovin els
comptes, a la qual s’adjuntarà una llista
detallada de les factures, amb indicació de
l’emissor, la data, el concepte i l’import.
Aquestes factures romandran al centre i
constituiran la justificació del viatge. El
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certificat de l’acta i la llista detallada de les
factures hauran de ser emesos i signats pel
secretari del consell escolar, i hauran d’anar
conformats amb el vist-i-plau del president
del consell escolar.

b) En el cas dels centres privats autorit-
zats o en tràmit d’autorització:

Informe del director del centre receptor
de l’ajut conforme la subvenció atorgada
s’ha destinat a la finalitat per a la qual s’ha
concedit, és a dir, a les despeses correspo-
nents a transport.

Documents justificatius de les despeses:
originals de les factures i rebuts. Les factu-
res han de complir els requisits legals que
estableix la normativa vigent i han d’anar
emeses a nom del centre.

c) En el cas dels centres de titularitat mu-
nicipal:

Certificat lliurat pel secretari-interventor on
es faci constar que l’ajut concedit s’ha des-
tinat, dins l’exercici de 2001, a la realització
de l’activitat objecte d’aquesta subvenció,
amb indicació expressa de l’import corres-
ponent a les despeses de transport i de la
partida pressupostària amb càrrec a la qual
s’ha contret l’obligació.

—11 Pagament
Un cop els beneficiaris hagin justificat cor-

rectament la subvenció atorgada, es proce-
dirà a tramitar la corresponent ordre de
pagament.

—12 Incompliment
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració.

La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de l’ajut podran donar lloc a la
revocació de l’ajut atorgat.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

a) Dades del centre:
Nom del centre.
Codi del centre.
Número de NIF.
Telèfon.
Fax.
Adreça.
Municipi.

b) Dades de la formació de música o dansa:
Nombre d’alumnes que la integren.
Data de la seva creació.
Característiques.

c) Dades de l’activitat:
Descripció de l’activitat (trobada/inter-

canvi).
Nombre d’alumnes que hi participaran i

característiques de la formació.
Professor responsable.
Professors acompanyants.
Data de sortida.
Data d’arribada.
Despesa total del transport previst, se-

gons el pressupost adjunt.
En el cas dels intercanvis:
Nom del centre d’acolliment.
Adreça.
Població.
País.

Telèfon.
Modalitat d’acolliment.

(Data, nom i signatura del director del
centre).

Sr. Director General d’Ordenació i Innova-
ció Educativa.

(01.059.014)

ORDRE de 9 de març de 2001, de convo-
catòria de concurs públic per a la selecció
d’alumnes per a l’assistència a colònies
d’immersió en llengua anglesa a Catalunya.

El Govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres en
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Amb aquest projecte s’incideix tant en els
aspectes de caràcter general vinculats al
desenvolupament ordinari de la docència
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Una de les actuacions emmarcades dins
del projecte Orator és la de facilitar l’apre-
nentatge de la llengua anglesa mitjançant
l’organització de colònies a Catalunya, la
qual cosa constitueix un complement idoni
per aconseguir que els alumnes en l’educa-
ció primària assoleixin un nivell de comuni-
cació bàsica que els permeti entendre’s en
una llengua estrangera.

Tenint en compte el que s’ha exposat,
s’ha considerat convenient establir un sis-
tema d’ajuts específics dirigits a col·laborar
amb les famílies en el finançament de les
despeses que comporti la participació en
l’esmentada activitat.

Per tot això, i d’acord amb el que esta-
bleixen el capítol 9 del Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, i l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;

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

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la selecció de 400 alumnes del cicle supe-
rior d’educació primària escolaritzats en
centres de Catalunya als quals se’ls ator-
garà un ajut per a la participació en colòni-
es d’immersió en llengua anglesa que es
realitzaran a Catalunya.

Se seleccionaran 150 alumnes de primà-
ria que ja tinguin la condició de becari (mo-
dalitat A) i 250 alumnes de primària que no
tinguin aquesta condició (modalitat B).

Article 2. Aprovar les bases que han de regir
aquesta convocatòria, les quals figuren en
l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. L’import dels ajuts serà el se-
güent:

Alumnes de la modalitat A: 51.000 pes-
setes.

Alumnes de la modalitat B: 26.000 pes-
setes.

El Departament d’Ensenyament farà efec-
tius directament aquests ajuts a Turisme
Juvenil de Catalunya, SA, entitat organitza-
dora de les estades, d’acord amb el que
estipula el conveni corresponent.

Els ajuts es faran efectius amb càrrec al
crèdit 06.02.481.01/9 del pressupost vigent,
fins a un import màxim de 14.150.000 pes-
setes (85.043, 21 euros).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

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

Així mateix, poden interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant de
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 articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 9 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquest concurs públic és la

selecció de 400 alumnes de cicle superior
de primària per tal de millorar la seva com-
petència lingüística mitjançant la participa-
ció en colònies d’immersió en llengua an-
glesa. Aquestes colònies es realitzaran a
Catalunya en tres períodes: del 19 d’agost
a l’1 de setembre, del 26 d’agost al 8 de
setembre i del 2 al 15 de setembre de l’any
2001.

—2 Beneficiaris
Podran sol·licitar una plaça per participar

en l’activitat objecte d’aquesta convocatò-
ria els alumnes que en el curs escolar 2000-
2001 estiguin matriculats en centres do-
cents de Catalunya en algun dels cursos
compresos en el cicle superior de l’educa-
ció primària.
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Se seleccionaran 150 alumnes d’educa-
ció primària que ja tinguin la condició de
becari (modalitat A) i 250 alumnes d’educa-
ció primària que no tinguin aquesta condi-
ció (modalitat B). Pel que fa a la modalitat
B, 150 d’aquests ajuts seran per a alumnes
matriculats en centres docents públics de
titularitat del Departament d’Ensenyament i
els 100 restants seran per a alumnes matri-
culats en altres centres docents sostinguts
amb fons públics.

—3 Requisits
3.1 Alumnes que optin per les places

de la modalitat A: tenir la condició de be-
cari de la convocatòria d’ajuts per a l’ad-
quisició de llibres de text i material didàc-
tic complementari convocades per Ordre
de 5 de juny de 2000 (BOE núm. 138, de
9.6.2000).

3.2 Alumnes que optin per les places de
la modalitat B: estar matriculats en un cen-
tre docent sostingut amb fons públics.

3.3 Tots els sol·licitants hauran d’acredi-
tar que tenen un progrés adequat al cicle mitjà
i un progrés adequat en l’avaluació dels seus
aprenentatges en relació amb els objectius del
cicle i els aspectes generals i concrets de
l’àrea de llengua anglesa, d’acord amb la
comissió d’avaluació de cada centre docent,
anterior al 29 de febrer de 2001.

3.4 Per a l’obtenció d’una plaça sub-
vencionada no serà suficient reunir tots els
requisits exigits en aquesta convocatòria,
sinó que caldrà també obtenir un nombre
d’ordre en la prelació que situï l’alumne
sol·licitant dintre del total de places per
concedir.

—4 Característiques de les colònies
Organitzades per Turisme Juvenil de Cata-

lunya, SA, empresa pública de la Generali-
tat de Catalunya adscrita a la Secretaria Ge-
neral de Joventut del Departament de la
Presidència.

Dirigides per personal qualificat en idio-
ma i lleure.

En situació d’immersió en llengua angle-
sa des de que es lleven fins que van a dormir.

Realitzen activitats educatives, esportives
i lúdiques.

Inclouen alimentació, allotjament en al-
bergs, classes, activitats, material didàctic,
bugaderia (un cop) i assegurança.

Duren dues setmanes (14 dies i 13 nits) i es
poden realitzar en els següents tres períodes:
del 19 d’agost a l’1 de setembre, del 26
d’agost al 8 de setembre i del 2 al 15 de
setembre de l’any 2001.

—5 Sol·licituds, documentació i termini
5.1 Les sol·licituds s’han de formalit-

zar en els impresos normalitzats que es-
taran a disposició dels interessats a la seu
central de Departament d’Ensenyament,
les seves delegacions territorials, al cen-
tre docent en el qual estiguin matriculats
els alumnes, i a les següents adreces d’In-
ternet:

htpp.www.xtec.es/ofieurop
htpp.www.xtec.es/crlle
5.2 Els alumnes que optin per la moda-

litat A hauran d’adjuntar a la sol·licitud una
fotocòpia compulsada de la credencial de
becari.

Els sol·licitants que al moment de lliurar
la sol·licitud no tinguin encara la credencial

de becari hauran de presentar una fotocò-
pia del resguard de la seva sol·licitud d’ajut
de la convocatòria esmentada en l’apartat
3.1 d’aquestes bases. Una vegada l’alum-
ne rebi l’esmentada credencial, haurà d’en-
viar fotocòpia compulsada al seu centre
docent.

5.3 Les sol·licituds s’hauran de pre-
sentar al centre docent en el qual l’alum-
ne estigui matriculat, ja sigui directament
o per qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener. En el cas que s’opti per presentar
la sol·licitud en una oficina de correus, es
farà en un sobre obert perquè la sol·licitud
sigui datada i segellada pel funcionari de
correus abans de ser certificada.

5.4 El termini de presentació de sol·li-
cituds serà de 20 dies a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquesta Ordre al
DOGC.

5.5 Totes les sol·licituds presentades
fora de termini o que no reuneixin els requi-
sits establerts en aquesta disposició, es
consideraran excloses d’aquesta convoca-
tòria.

5.6 Turisme Juvenil de Catalunya, SA, serà
l’entitat organitzadora de les estades, d’acord
amb el que s’estipuli al conveni corresponent.
Aquesta entitat organitzadora contractarà una
pòlissa d’assegurances a favor dels alumnes
participants. Aquesta pòlissa ha de cobrir les
següents contingències:

Malaltia: es facilitarà gratuïtament l’assis-
tència sanitària i farmacèutica, l’internament
hospitalari i les despeses originades en el
trasllat i estada d’un familiar.

Invalidesa absoluta o gran invalidesa: in-
demnització de 12.000.000 de pessetes
(72.121,45 euros).

Mort de l ’a lumne: indemnització de
3.000.000 de pessetes (18.030,36 euros),
despeses de desplaçament i estada d’un
familiar.

Pèrdua, robatori o furt d’efectes perso-
nals: indemnització de 25.000 pessetes.
(150,25 euros).

—6 Tramitació
6.1 El centre docent revisarà i compro-

varà que les sol·licituds i la documentació
presentada reuneixen els requisits exigits en
la present convocatòria.

6.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el
centre requerirà al sol·licitant que esmeni la
mancança o que aporti els documents pre-
ceptius, amb indicació que si no ho fa en el
termini de 10 dies hàbils es considerarà que
ha desistit de la seva petició i aquesta s’ar-
xivarà sense cap més tràmit.

6.3 L’òrgan instructor del procediment
serà l’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-
entífica Internacional, a la qual el centre
docent remetrà les dades de les sol·licituds
en el termini de 10 dies a comptar de l’en-
demà de la finalització del termini per pre-
sentar-les.

6.4 La tramesa de les dades de les sol·li-
cituds es farà electrònicament mitjançant
l’identificador que a l’efecte s’haurà submi-
nistrat al centre docent juntament amb les

instruccions específiques per a la introduc-
ció de les sol·licituds.

6.5 Els impresos presentats pels sol·li-
citants als seus centres docents respec-
tius quedaran dipositats al centre docent,
sens perjudici que l’òrgan instructor pugui
sol·licitar que li siguin tramesos en qual-
sevol moment del procés d’adjudicació de
places i selecció de beneficiaris.

—7 Quantia dels ajuts
7.1 La quantitat que correspondrà a

cada plaça per a la realització d’aquesta
activitat serà de 51.000 pessetes (306,52
euros) per a la modalitat A i de 26.000
pessetes (156,26 euros) per a la modalitat
B. Aquesta quantitat l’abonarà directament
el Departament d’Ensenyament a l’entitat or-
ganitzadora de les estades (Turisme Juvenil
de Catalunya, SA) d’acord amb el que s’es-
tipuli al conveni.

7.2 Per completar el preu total de les co-
lònies, els alumnes beneficiaris de la moda-
litat A abonaran 16.000 pessetes (96,16
euros) i els de la modalitat B, 41.000 pes-
setes (246,41 euros), a l’entitat organitza-
dora de l’activitat.

7.3 Els pares s’encarregaran del tras-
llat dels seus fills fins al lloc en el qual es
realitzin les colònies i de la recollida. Les
despeses ocasionades amb motiu del
desplaçament aniran a càrrec de les fa-
mílies.

—8 Resolució
8.1 Es delega en el director general

d’Ordenació i Innovació Educativa la com-
petència per resoldre aquesta convocatò-
ria, a proposta de la comissió avaluadora,
que estarà integrada per:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, o persona
en la qual delegui, que actuarà com a pre-
sident.

Un tècnic de l’Oficina de Cooperació Edu-
cativa i Científica Internacional, que actuarà
com a secretari.

Un tècnic del Centre de Recursos de Llen-
gües Estrangeres

Un inspector de l’àrea de llengües estran-
geres, designat pel subdirector general de
la Inspecció d’Ensenyament.

8.2 Per establir l’ordre de prelació per
a l’assignació de les places, s’ordenaran
alfabèticament les sol·licituds a partir de la
combinació de lletres, d’acord amb el re-
sultat obtingut al sorteig públic que es re-
alitzarà a tal efecte el dia de finalització del
termini de presentació de sol·licituds, a la
seu central de Departament d’Ensenya-
ment. Aquest sorteig estarà presidit pel
subdirector general de Formació Perma-
nent i Recursos Pedagògics, o persona en
la qual delegui, assistit per un tècnic de
l’Oficina de Cooperació Educativa i Cientí-
fica Internacional, que actuarà com a se-
cretari.

8.3 La comissió qualificadora elevarà al
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa una proposta de resolució provi-
sional de la convocatòria, que inclourà tres
annexos:

Al primer figurarà l’alumnat que resulti ad-
judicatari d’una plaça.

Al segon constarà l’alumnat al qual li si-
gui denegada la plaça perquè no reuneix
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algun o alguns dels requisits exigits en
aquesta convocatòria.

Al tercer s’inclourà l’alumnat que, tot i re-
unir els requisits de la convocatòria, no ha
assolit un número d’ordre que li permeti
obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex
quedarà ordenat segons la seva puntuació
i constituirà una llista d’espera amb la qual
s’anirà substituint, per rigorós ordre, l’alum-
nat adjudicatari que renunciï al programa per
qualsevol causa.

8.4 La resolució provisional del director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
de concessió i desestimació dels ajuts es
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central de Departament d’Ensenyament, de
les seves delegacions territorials i a Internet
a les següents adreces:

htpp.www.xtec.es/ofieurop
htpp.www.xtec.es/crlle
8.5 Les reclamacions contra la resolu-

ció provisional s’hauran de presentar a l’òr-
gan instructor del procediment, l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica Internaci-
onal, dintre dels deu dies posteriors a partir
del dia següent al de la publicació de les
llistes provisionals.

8.6 Un cop admeses o desestimades les
reclamacions, la comissió qualificadora ele-
varà al director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa la proposta de resolució
definitiva, que es farà pública als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Ensenyament, de les seves delegacions
territorials i a Internet a les adreces esmen-
tades.

8.7 L’alumnat que resulti adjudicatari
dels ajuts rebrà la corresponent notificació
de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa (Oficina de Cooperació
Educativa i Científica Internacional), junta-
ment amb la corresponent informació com-
plementària.

L’alumnat que resulti adjudicatari de l’ajut
haurà d’ingressar la quantitat a què es re-
fereix l’apartat 7.2 d’aquestes bases al
compte corrent i dins el termini que s’espe-
cificarà en la resolució definitiva.

La manca de l’abonament de l’esmenta-
da quantitat s’entendrà com a renúncia de
l’ajut concedit, que serà adjudicat a l’alum-
ne següent de la llista d’espera.

En qualsevol cas, les sol·licituds d’ajuts
presentades s’entendran estimades si no
s’hi dicta expressa en el termini de sis mesos
des de la finalització del termini de presen-
tació de les sol·licituds, dins els límits de la
dotació pressupostària que estableix aques-
ta convocatòria.

8.8 Contra la resolució del director ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa, que
exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
notificació, 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 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 notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4 /1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

—9 Es procedirà a la revocació de la sub-
venció atorgada en el cas que es comprovi
la inexistència d’alguna de les condicions
requerides per a la seva obtenció, per l’in-
compliment de la finalitat per a la qual fou
concedida, o quan es detecti que en la seva
concessió es va produir ocultació o false-
dat de les dades sol·licitades.

—10 La despesa que comporta l’atorga-
ment d’aquests ajuts no té caràcter recur-
rent i, en tot cas, les convocatòries futu-
res resten sotmeses a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Ense-
nyament.

—11 Els adjudicataris estan obligats a fa-
cilitar tota la informació requerida pels òr-
gans de control de l’Administració.

(01.067.004)

EDICTE de 6 de març de 2001, pel qual es
notifica la Resolució d’incoació d’expedient
disciplinari a la senyora Pilar Fernández
Nieto.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 16 de gener
de 2001, del secretari general del De-
partament d’Ensenyament, per la qual s’in-
coa expedient disciplinari a la senyora Pilar
Fernández Nieto, NIF núm. 36.906.862-G,
el darrer domicili conegut de la qual és al
carrer Lepant, núm. 364, 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 administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, la Resolució d’incoació és a
la seva disposició a les oficines de la Ins-
pecció 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
en horari d’oficina, i que se la cita per tal
que el primer dimarts, ultrapassades 48
hores després de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, comparegui a les 12 hores, a
la planta 5B de la Via Augusta, núm. 202,
08021 Barcelona, a fi de prendre-li decla-
ració en relació amb l’expedient discipli-
nari que es notifica pel present Edicte.

Barcelona, 6 de març de 2001

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(01.046.097)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Anunciata, de Cerdanyola del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del  Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat Anunciata, de
Cerdanyola del Vallès, en petició d’ampli-
ació de locals, 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
Anunciata, de Cerdanyola del Vallès, per
ampliació de locals, en els termes que s’es-
pecifiquen 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.

Sabadell, 5 de març de 2001

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: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Núm. de codi: 08028795.
Denominació: Anunciata.
Adreça: Francesc Layret, 55.
Titular: Dominiques de l’Anunciata.
NIF: Q080006262B.

S’autoritza l’ampliació de locals al carrer
Ave Maria, núm. 1, de Cerdanyola del Vallès,
amb efectes a partir del curs 2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

(01.045.089)

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2001, per
la qual s’aproven i es fan públiques les va-
cants provisionals corresponents al concurs
de trasllats per proveir llocs de treball a la
Inspecció d’Ensenyament i als cossos do-
cents d’ensenyaments secundaris.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 1.2 de la Resolució de 19 d’octubre de
2000 (DOGC núm. 3256, de 31.10.2000), per
la qual es va convocar concurs de trasllats
per proveir llocs de treball vacants a la Ins-
pecció d’Ensenyament i als cossos docents
d’ensenyaments secundaris,

Resolc:

Aprovar i fer públiques les vacants pro-
visionals que són objecte del concurs de
trasllats per proveir llocs de treball a la Ins-
pecció d’Ensenyament i als cossos do-
cents d’ensenyaments secundaris, convo-
cat per la Resolució de 19 d’octubre de
2000.

Les places vacants corresponents als
cossos docents d’ensenyaments secunda-
ris es detallen a l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució i es distribueixen per delegacions ter-
ritorials, zones de desplaçament, municipis,
centres i especialitats.

Les places vacants corresponents als
llocs de treball a la Inspecció d’Ensenyament
es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució
distribuïdes per delegacions territorials.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació 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 direc-
tora general de Recursos Humans, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 15 de març de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1

Vacants de cossos d’ensenyaments secun-
daris

C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 080195 Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona.

Centres i especialitats:

08013172 IES Ausiàs March
061 Economia ............................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

08034588 IES Collserola
019 Tecnologia .............................................. 01

08052839 IES Consell de Cent
011 Anglès .................................................... 01
016 Música .................................................... 01

08046578 IES Costa i Llobera
009 Dibuix ..................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08038570 EOI de Barcelona
011 Anglès .................................................... 01

08013275 IES Escola del Treball
211 Mecanització i manteniment

de màquines .......................................... 01
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ............ 01
223 Producció en arts gràfiques ................. 02

08045513 IES Flos i Calcat
220 Procediments sanitaris i assistencials . 01

08040849 IES Fort Pius
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01

08052724 IES Francisco de Goya
061 Economia ............................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01

08044065 IES Galileo Galilei
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01

08040141 IES Icària
017 Educació física ....................................... 01

08013111 IES Jaume Balmes
101 Administració d’empreses .................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
107 Informàtica ............................................. 02
013 Italià ........................................................ 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

08013123 IES Joan Boscà
061 Economia ............................................... 01

08057540 IES Joan Brossa
107 Informàtica ............................................. 02
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

08054228 IES Joan Fuster
011 Anglès .................................................... 01

08044958 IES Josep Pla
011 Anglès .................................................... 01
006 Matemàtiques ........................................ 01

08039057 IES L’Alzina
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

08034205 IES La Guineueta
107 Informàtica ............................................. 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

08040138 IES La Sedeta
061 Economia ............................................... 01

08034564 IES Les Corts
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01

08052827 IES LLuís Domènech i Montaner
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08046581 IES Lluís Vives
061 Economia ............................................... 01

08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera
061 Economia ............................................... 01

08013160 IES Maragall
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè
017 Educació física ....................................... 03
105 Formació i orientació laboral ................ 01
119 Proc. i mitjans de comunicació ............ 03
229 Tècniques i procediments d’imatge i so04

08044934 IES Meridiana
010 Francès .................................................. 01
106 Hoteleria i turisme ................................. 02

08013196 IES Milà i Fontanals
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01

08052581 IES Miquel Tarradell
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01

08013093 IES Montjuïc
019 Tecnologia .............................................. 01

08013202 IES Montserrat
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08013214 IES Narcís Monturiol
061 Economia ............................................... 01

08044511 EOI núm. II
006 Espanyol per a estrangers .................... 01
008 Francès .................................................. 01

08035209 IES Pablo R. Picasso
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01

08013391 IES Patronat Ribas
103 Assessoria i proc. d’imatge personal .. 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 01

08034138 IES Poblenou
105 Formació i orientació laboral ................ 01
214 Op. i equips d’elab. de prod. aliment. 01
116 Processos a la indústria alimentària .... 01

08046608 IES Príncep de Viana
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01

08052748 IES Roger de Flor
009 Dibuix ..................................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
003 Llatí ......................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01
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08052797 IES Salvador Espriu
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01
003 Llatí ......................................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
016 Música .................................................... 01

08044053 IES Salvador Seguí
103 Assessoria i proc. d’imatge personal .. 01
203 Estètica .................................................. 02
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
218 Perruqueria ............................................ 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 02

08013135 IES Sant Josep de Calassanç
017 Educació física ....................................... 01
010 Francès .................................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 02

08052803 IES Sant Martí de Provençals
061 Economia ............................................... 01

08047421 IES Secretari Coloma
061 Economia ............................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

08031812 IES Valldemossa
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01

08045483 IES Vila de Gràcia
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08047431 IES XXV Olimpíada
008 Biologia i geologia ................................. 01
009 Dibuix ..................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
003 Llatí ......................................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 080155 Badalona

Municipi: 08015 Badalona

Centres i especialitats:

08045008 IES Badalona IX
006 Matemàtiques ........................................ 01

08042019 IES Badalona VII
011 Anglès .................................................... 02
803 Cultura clàssica ..................................... 01
107 Informàtica ............................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

08044995 IES Barres i Ones
011 Anglès .................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08057746 SES de Badalona
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08001443 IES Eugeni d’Ors
219 Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 01

08001431 IES Isaac Albéniz
007 Física i química ...................................... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08052888 IES Júlia Minguell
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01

08040527 IES La Llauna
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08001421 IES La Pineda
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ............ 01

08033869 IES Pau Casals
019 Tecnologia .............................................. 01

08045471 IES Pompeu Fabra
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ............................................. 01
112 Org. i project. de fabricació mecànica 01

08046751 IES Ventura Gassol
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres i especialitats:

08037176 IES La Bastida
001 Filosofia .................................................. 01
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 02

08034643 IES Les Vinyes
117 Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic . 01
219 Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 01

08053078 IES Numància
011 Anglès .................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08028047 IES Puig Castellar
101 Administració d’empreses .................... 01
011 Anglès .................................................... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08056985 IES Ramon Berenguer IV
009 Dibuix ..................................................... 01

08053443 EOI Santa Coloma
001 Alemany .................................................. 01
011 Anglès ..................................................... 01
008 Francès ................................................... 01

08034001 IES Terra Roja
019 Tecnologia .............................................. 01

08035325 IES Torrent de les Bruixes
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 080165 Bagà

Municipi: 08016 Bagà

Centres i especialitats:

08052891 IES L’Alt Berguedà
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 080225 Berga

Municipi: 08022 Berga

Centres i especialitats:

08014693 IES Guillem de Berguedà
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Zona de desplaçament: 080465 Cardedeu

Municipi: 08046 Cardedeu

Centres i especialitats:

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08054401 IES Cardedeu II
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

Centres i especialitats:

08044594 IES Giola
101 Administració d’empreses .................... 01
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 080475 Cardona

Municipi: 08047 Cardona

Centres i especialitats:

08042330 IES Sant Ramon
106 Hoteleria i turisme ................................. 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 080675 Centelles

Municipi: 08067 Centelles

Centres i especialitats:

08044569 IES Pere Barnils
011 Anglès .................................................... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08138 Moià

Centres i especialitats:

08044600 IES Moianès
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 080865 Les Franqueses
del Vallès

Municipi: 08005 L’Ametlla del Vallès

Centres i especialitats:

08054241 IES de l’Ametlla del Vallès
803 Cultura clàssica ..................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès

Centres i especialitats:

08052906 IES Lauro
061 Economia ............................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08088 la Garriga

Centres i especialitats:

08035222 IES Manuel Blancafort
061 Economia ............................................... 01
010 Francès ................................................... 01
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08035234 IES Vil·la Romana
803 Cultura clàssica ..................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
204 Fabr. i instal. de fusteria i mobles ........ 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 080925 Gironella

Municipi: 08175 Puig-reig

Centres i especialitats:

08052207 IES de Puig-reig
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 080965 Granollers

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Centres i especialitats:

08043486 IES Manolo Hugué
211 Mecanització i manteniment

de màquines .......................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01

Municipi: 08041 Canovelles

Centres i especialitats:

08046864 IES Bellulla
011 Anglès .................................................... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08096 Granollers

Centres i especialitats:

08017931 IES Antoni Cumella
124 Sistemes electrònics ............................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08043644 IES Carles Vallbona
107 Informàtica ............................................. 01
016 Música .................................................... 01
221 Processos comercials ........................... 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08045628 IES Celestí Bellera
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08107 Lliçà d’Amunt

Centres i especialitats:

08052955 IES de Lliçà
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

Municipi: 08181 la Roca del Vallès

Centres i especialitats:

08053030 IES de la Roca del Vallès
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 081015 l’Hospitalet de
Llobregat

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat

Centres i especialitats:
08035258 IES Apel·les Mestres
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

08052918 IES Bisbe Berenguer
011 Anglès .................................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08056109 IES Can Vilumara
225 Serveis a la comunitat .......................... 02
019 Tecnologia .............................................. 01

08044582 EOI de l’Hospitalet de Llobregat
003 Català ..................................................... 01
008 Francès .................................................. 01

08051264 IES Eduard Fontserè
101 Administració d’empreses .................... 01
106 Hoteleria i turisme ................................. 01

08052921 IES Eugeni d’Ors
019 Tecnologia .............................................. 01

08045070 IES Joan Miró
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01

08019371 IES Llobregat
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

08039069 IES Margarida Xirgu
017 Educació física ....................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08033912 IES Mercè Rodoreda
017 Educació física ....................................... 01
208 Laboratori ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

08019319 IES Pedraforca
105 Formació i orientació laboral ................ 01
219 Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 03
019 Tecnologia .............................................. 01

08019401 IES Provençana
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

08055944 IES Rubió i Ors
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08019307 IES Santa Eulàlia
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08019320 IES Torras i Bages
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01
019 Tecnologia .............................................. 02

Zona de desplaçament: 081135 Manresa

Municipi: 08010 Artés

Centres i especialitats:

08046876 IES Miquel Bosch i Jover
009 Dibuix ..................................................... 01
007 Física i química ...................................... 01

Municipi: 08113 Manresa

Centres i especialitats:

08046761 IES Guillem Catà
103 Assessoria i proc. d’imatge personal .. 01
007 Física i química ...................................... 02
204 Fabr. i instal. de fusteria i mobles ........ 01
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
218 Perruqueria ............................................ 01
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ............ 01
220 Procediments sanitaris i assistencials . 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01

08020462 IES Lacetània
107 Informàtica ............................................. 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

08059551 EOI Manresa
001 Alemany .................................................. 01
011 Anglès ..................................................... 01
008 Francès ................................................... 01

08033924 IES Pius Font i Quer
011 Anglès .................................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01

Municipi: 08140 Navarcles

Centres i especialitats:

08059524 SES de Navarcles
051 Llengua catalana i literatura ................. 01

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres i especialitats:

08035313 IES Quercus
017 Educació física ....................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

Centres i especialitats:

08046840 IES Castellet
007 Física i química ...................................... 01
016 Música .................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08192 Santpedor

Centres i especialitats:

08053111 IES d’Auro
001 Filosofia .................................................. 01

Municipi: 08274 Súria

Centres i especialitats:

08042044 IES Mig-Món
803 Cultura clàssica ..................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01

Zona de desplaçament: 081215 Mataró

Municipi: 08009 Argentona

Centres i especialitats:

08052876 IES d’Argentona
005 Geografia i història ................................ 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Municipi: 08121 Mataró

Centres i especialitats:

08021260 IES Alexandre Satorras
002 Grec ........................................................ 01
117 Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic . 01
219 Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 01

08021302 IES Damià Campeny
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

08046797 IES Pla d’en Boet
803 Cultura clàssica ..................................... 01
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01
08046748 IES Thos i Codina
101 Administració d’empreses .................... 01
202 Equips electrònics ................................. 01
221 Processos comercials ........................... 01
124 Sistemes electrònics .............................. 01
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Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Centres i especialitats:

08046852 IES de Llavaneres
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Centres i especialitats:

08057254 IES Vilassar de Mar
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
017 Educació física ....................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 02
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

Zona de desplaçament: 081245 Mollet del Vallès

Municipi: 08105 la Llagosta

Centres i especialitats:

08043656 IES Marina
202 Equips electrònics ................................. 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 02

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres i especialitats:

08021594 IES de Mollet del Vallès
803 Cultura clàssica ..................................... 01
209 Manteniment de vehicles ...................... 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines .......................................... 01
215 Operacions de processos ..................... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ............................................. 01

08054034 IES Gallecs
017 Educació física ....................................... 01
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
110 Organització i gestió comercial ............ 02
225 Serveis a la comunitat .......................... 03
019 Tecnologia .............................................. 01

08021600 IES Vicenç Plantada
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08135 Montmeló

Centres i especialitats:

08052980 IES Montmeló
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres i especialitats:

08042093 IES Vinyes Velles
061 Economia ............................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres i especialitats:

08044612 IES de Parets del Vallès
016 Música .................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Centres i especialitats:

08047479 IES de Sant Fost-Martorelles
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 081635 Pineda de Mar

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Centres i especialitats:

08034187 IES Domènec Perramon
017 Educació física ....................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08035 Calella

Centres i especialitats:

08015171 IES Bisbe Sivilla
011 Anglès .................................................... 01
201 Cuina i pastisseria ................................. 02
106 Hoteleria i turisme ................................. 02
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
226 Serveis de restauració .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08040 Canet de Mar

Centres i especialitats:

08045641 IES Lluís Domènech i Montaner
061 Economia ............................................... 01

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Centres i especialitats:

08045665 IES Ramon Turró i Darder
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Centres i especialitats:

08052992 IES Euclides
008 Biologia i geologia ................................. 01
009 Dibuix ..................................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08047832 IES Joan Coromines
011 Anglès .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08284 Tordera

Centres i especialitats:

08044983 IES Lluís Companys
007 Física i química ...................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 081715 Prats de Llu-
çanès

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

Centres i especialitats:

08053005 IES Castell del Quer
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
007 Física i química ...................................... 01

Zona de desplaçament: 081725 Premià de Mar

Municipi: 08118 el Masnou

Centres i especialitats:

08020826 IES Maremar
225 Serveis a la comunitat .......................... 02
019 Tecnologia .............................................. 01

08020838 IES Mediterrània
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08126 Montgat

Centres i especialitats:

08045677 IES Thalassa
011 Anglès ..................................................... 01

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres i especialitats:

08031848 IES Cristòfol Ferrer
803 Cultura clàssica ..................................... 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01

08043711 IES Serra Marina
061 Economia ............................................... 01

08053017 IES Valerià Pujol i Bosch
017 Educació física ....................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01

Zona de desplaçament: 082025 Sant Celoni

Municipi: 08202 Sant Celoni

Centres i especialitats:

08034606 IES Baix Montseny
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centres i especialitats:

08053108 IES Reguissol
803 Cultura clàssica ..................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01

Zona de desplaçament: 082315 Sant Pere de Ri-
bes

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres i especialitats:

08047467 IES Alexandre Galí
009 Dibuix ..................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08042056 IES Can Puig
009 Dibuix ..................................................... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08270 Sitges

Centres i especialitats:

08043981 IES Joan Ramon Benaprès
226 Serveis de restauració .......................... 01

Zona de desplaçament: 082985 Vic

Municipi: 08112 Manlleu

Centres i especialitats:

08040552 IES Antoni Pous i Argila
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08183 Roda de Ter

Centres i especialitats:

08053042 IES Miquel Martí i Pol
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Centres i especialitats:

08058428 SES Sant Quirze de Besora
007 Física i química ...................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
006 Matemàtiques ........................................ 01

Municipi: 08278 Taradell

Centres i especialitats:

08053121 IES de Taradell
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08283 Tona

Centres i especialitats:
08054277 SES de Tona
017 Educació física ....................................... 01
051 Llengua catalana i literatura .................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
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Municipi: 08285 Torelló

Centres i especialitats:

08058404 IES Cirviànum de Torelló
211 Mecanització i manteniment

de màquines .......................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Municipi: 08298 Vic

Centres i especialitats:

08031022 IES de Vic
102 Anàlisi i química industrial .................... 01

08031034 IES Jaume Callís
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 083055 Vilafranca del
Penedès

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Centres i especialitats:

08053091 IES El Foix
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres i especialitats:

08035362 IES Alt Penedès
061 Economia ............................................... 01
206 Instal·lacions electrotècniques .............. 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

08031459 IES Eugeni d’Ors
107 Informàtica ............................................. 01
110 Organització i gestió comercial ............ 01
221 Processos comercials ........................... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

08046736 IES Milà i Fontanals
009 Dibuix ..................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 083075 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres i especialitats:

08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas
104 Construccions civils i edificació ........... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
220 Procediments sanitaris i assistencials . 01

08043693 IES Joaquim Mir
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

08031711 IES Manuel de Cabanyes
016 Música .................................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 080735 Cornellà de Llo-
bregat

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres i especialitats:

08016781 IES Esteve Terradas i Illa
061 Economia ............................................... 01

107 Informàtica ............................................. 01
122 Proc. i prod. d’arts gràfiques ............... 02

08016793 IES Francesc Macià
009 Dibuix ..................................................... 01

08033900 IES Joan Miró
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01

08053273 IES Maria Aurèlia Capmany
019 Tecnologia .............................................. 01

08035143 IES Miquel Martí i Pol
016 Música .................................................... 01
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ............ 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ........................................... 01

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres i especialitats:

08054344 EOI Baix Llobregat
011 Anglès .................................................... 01
003 Català ..................................................... 01
008 Francès .................................................. 01

08046657 SES Joaquim Blume
017 Educació física ....................................... 02

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

Centres i especialitats:

08023131 IES Baldiri Guilera
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ........................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08053303 IES Doctor Trueta
008 Biologia i geologia ................................. 01
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01

08031836 IES Illa dels Banyols
803 Cultura clàssica ..................................... 01
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

08047492 IES Ribera Baixa
008 Biologia i geologia ................................. 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
105 Formació i orientació laboral ................ 01
005 Geografia i història ................................ 01
113 Org. i projectes de

sistemes energètics ............................... 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ........................................... 01

08043589 IES Salvador Dalí
061 Economia ............................................... 01
010 Francès .................................................. 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ........................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres i especialitats:

08025605 IES Camps Blancs
001 Filosofia .................................................. 01

08047509 IES Ítaca
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
061 Economia ............................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01

08033961 IES Rafael Casanova
061 Economia ............................................... 01

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres i especialitats:
08041519 IES Martí Dot
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01

08026397 IES Olorda
061 Economia ............................................... 01

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres i especialitats:

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres i especialitats:

08033985 IES de Sant Just Desvern
011 Anglès .................................................... 01

Zona de desplaçament: 081025 Igualada

Municipi: 08031 Calaf

Centres i especialitats:

08043395 IES Alexandre de Riquer
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08044 Capellades

Centres i especialitats:

08046645 IES Molí de la Vila
011 Anglès .................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
003 Llatí ......................................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08102 Igualada

Centres i especialitats:

08047364 IES Joan Mercader
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01

08019654 IES Milà i Fontanals
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ............................................. 01
227 Sistemes i aplicacions

informàtiques ......................................... 01

08019630 IES Pere Vives i Vich
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Centres i especialitats:

08053352 IES de Santa Margarida de Montbui
007 Física i química ...................................... 02
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

Centres i especialitats:

08044168 IES Pla de les Moreres
803 Cultura clàssica ..................................... 01
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009 Dibuix ..................................................... 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 081145 Martorell

Municipi: 08001 Abrera

Centres i especialitats:

08045689 IES Voltrera
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres i especialitats:

08040540 IES El Cairat
011 Anglès .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08053285 IES El Castell
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08091 Gelida

Centres i especialitats:

08035246 IES Lluís Rutllant
004 Llengua castellana i literatura ............... 01

Municipi: 08114 Martorell

Centres i especialitats:

08037152 IES Joan Oró
102 Anàlisi i química industrial .................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
208 Laboratori ............................................... 01
016 Música .................................................... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ............................................. 01

08020620 IES Pompeu Fabra
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres i especialitats:

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals
011 Anglès .................................................... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08161 Piera

Centres i especialitats:

08047820 IES Guinovarda
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centres i especialitats:

08043671 IES El Palau
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08053315 IES Montserrat Roig
803 Cultura clàssica ..................................... 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 082635 Sant Vicenç
dels Horts

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Centres i especialitats:

08045859 IES de Corbera de Llobregat
803 Cultura clàssica ..................................... 01

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres i especialitats:

08034217 IES Bernat el Ferrer
107 Informàtica ............................................. 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres i especialitats:

08034011 IES Frederic Mompou
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01

08053340 IES Gabriela Mistral
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08295 Vallirana

Centres i especialitats:

08044570 IES Vall d’Arús
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 083015 Viladecans

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres i especialitats:

08040539 IES Les Marines
061 Economia ............................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

08047480 IES Mediterrània
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
106 Hoteleria i turisme ................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08089 Gavà

Centres i especialitats:

08041866 IES El Calamot
211 Mecanització i manteniment

de màquines .......................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

Municipi: 08301 Viladecans

Centres i especialitats:

08034621 IES de Sales
220 Procediments sanitaris

i assistencials ......................................... 03
118 Processos sanitaris ............................... 01

08053364 IES Josep Mestres i Busquets
061 Economia ............................................... 01

08045860 IES Miramar
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 082665 Cerdanyola del
Vallès

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres i especialitats:

08045549 IES Banús
010 Francès .................................................. 01

08031757 IES Forat del Vent
009 Dibuix ..................................................... 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08044715 IES Jaume Mimó
202 Equips electrònics ................................. 01
105 Formació i orientació laboral ................ 01
016 Música .................................................... 01
221 Processos comercials ........................... 01

08043504 IES Pere Calders
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres i especialitats:

08054174 IES Montcada III
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08021788 IES Montserrat Miró i Vila
017 Educació física ....................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01
019 Tecnologia .............................................. 02

08044533 IES 25 de Setembre
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08180 Ripollet

Centres i especialitats:

08054186 IES Can Mas
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 02
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08037206 IES Lluís Companys
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

08035295 IES Palau Ausit
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
016 Música .................................................... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ............................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres i especialitats:

08045021 IES Estela Ibèrica
016 Música .................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08053236 IES Rovira-Forns
803 Cultura clàssica ..................................... 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 081845 Rubí

Municipi: 08054 Castellbisbal

Centres i especialitats:

08053145 IES de Castellbisbal
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
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017 Educació física ....................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08184 Rubí

Centres i especialitats:

08035301 IES Duc de Montblanc
019 Tecnologia .............................................. 01

08043668 IES El Bullidor
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08036330 IES J.V. Foix
803 Cultura clàssica ..................................... 01
016 Música .................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08053182 IES La Serreta
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
016 Música .................................................... 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres i especialitats:

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat
061 Economia ............................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01

08031873 IES Arnau Cadell
019 Tecnologia .............................................. 01

08031861 IES Leonardo da Vinci
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08054873 IES Sant Cugat
007 Física i química ...................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 081875 Sabadell

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres i especialitats:

08042342 IES de Badia del Vallès
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres i especialitats:

08045562 IES Can Planas
061 Economia ............................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

08035349 IES La Romànica
208 Laboratori ............................................... 01
016 Música .................................................... 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

Centres i especialitats:

08046682 IES de Castellar
101 Administració d’empreses .................... 01
011 Anglès .................................................... 01
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 02

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centres i especialitats:

08045306 IES Ramon Casas i Carbó
222 Processos de gestió administrativa ..... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

Municipi: 08167 Polinyà

Centres i especialitats:

08053170 IES Polinyà
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08187 Sabadell

Centres i especialitats:

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet
221 Processos comercials ........................... 01
223 Producció en arts gràfiques ................. 02

08024893 IES Castellarnau
104 Construccions civils i edificació ........... 02
202 Equips electrònics ................................. 01
117 Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic . 01
219 Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01

08044636 EOI de Sabadell
011 Anglès .................................................... 01
003 Català ..................................................... 01

08044624 IES de Sabadell
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08024741 IES Escola Industrial
101 Administració d’empreses .................... 01
202 Equips electrònics ................................. 01
016 Música .................................................... 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 01

08024881 IES Ferran Casablancas
009 Dibuix ..................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

08034591 IES Joan Oliver
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

08053212 IES Jonqueres
011 Anglès .................................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
003 Llatí ......................................................... 01
016 Música .................................................... 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08053224 IES Les Termes
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó
007 Física i química ...................................... 01
016 Música .................................................... 01

08024871 IES Pau Vila
017 Educació física ....................................... 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01

08046669 IES Ribot i Serra
103 Assessoria i proc. d’imatge personal .. 01
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
016 Música .................................................... 01
218 Perruqueria ............................................ 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01

08042020 IES Vallès
101 Administració d’empreses .................... 01
011 Anglès .................................................... 01

061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
107 Informàtica ............................................. 02
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

Centres i especialitats:

08047583 IES Sant Quirze del Vallès
803 Cultura clàssica ..................................... 01
061 Economia ............................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Municipi: 08267 Sentmenat

Centres i especialitats:

08053248 IES de Sentmenat
007 Física i química ...................................... 01
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 082795 Terrassa

Municipi: 08120 Matadepera

Centres i especialitats:

08053169 IES Matadepera
008 Biologia i geologia ................................. 01
001 Filosofia .................................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 08279 Terrassa

Centres i especialitats:

08053251 IES Cavall Bernat
009 Dibuix ..................................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
010 Francès .................................................. 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08030339 IES de Terrassa
102 Anàlisi i química industrial .................... 02
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08024777 IES Egara
007 Física i química ...................................... 01
016 Música .................................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

08030340 IES Investigador Blanxart
019 Tecnologia .............................................. 01

08046724 IES Montserrat Roig
011 Anglès .................................................... 01
106 Hoteleria i turisme ................................. 01
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
110 Organització i gestió comercial ............ 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01

08034059 IES Nicolau Copèrnic
009 Dibuix ..................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

08043516 IES Santa Eulàlia
001 Filosofia .................................................. 01
206 Instal·lacions electrotècniques .............. 01
016 Música .................................................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Municipi: 08300 Viladecavalls

Centres i especialitats:

08053261 IES de Viladecavalls
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
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010 Francès ................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE GIRONA

C Nom de l’especialitat V
Zona de desplaçament: 170085 Anglès

Municipi: 17007 Amer

Centres i especialitats:

17004578 IES Castell d’Estela
009 Dibuix ..................................................... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 17008 Anglès

Centres i especialitats:

17004487 IES Rafael de Campalans
004 Llengua castellana i literatura ............... 02
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 170235 Blanes

Municipi: 17023 Blanes

Centres i especialitats:

17005731 IES S’Agulla
011 Anglès .................................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
016 Música .................................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

17000551 IES Sa Palomera
803 Cultura clàssica ..................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

17005662 IES Serrallarga
011 Anglès .................................................... 03
008 Biologia i geologia ................................. 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
010 Francès .................................................. 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres i especialitats:

17005911 IES Ramon Coll i Rodés
011 Anglès .................................................... 01
016 Música .................................................... 01

17006770 IES Rocagrossa
803 Cultura clàssica ..................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 170325 Cadaqués

Municipi: 17032 Cadaqués

Centres i especialitats:

17006678 SES de Cadaqués
017 Educació física ....................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 170395 Camprodon

Municipi: 17039 Camprodon

Centres i especialitats:

17006681 SES Germans Vila-Riera
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 170445 Cassà de la Selva
Municipi: 17044 Cassà de la Selva

Centres i especialitats:

17005650 IES de Cassà de la Selva
061 Economia ............................................... 01
010 Francès .................................................. 01

Municipi: 17089 Llagostera

Centres i especialitats:

17006757 IES de Llagostera
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 170665 Figueres

Municipi: 17047 Castelló d’Empúries

Centres i especialitats:

17006083 IES de Castelló d’Empúries
009 Dibuix ..................................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 17066 Figueres

Centres i especialitats:

17004438 IES Alexandre Deulofeu
009 Dibuix ..................................................... 02
005 Geografia i història ................................ 01

17001221 IES Narcís Monturiol
202 Equips electrònics ................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01
124 Sistemes electrònics ............................. 01

17007609 IES Olivar Gran
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
009 Dibuix ..................................................... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

17001218 IES Ramon Muntaner
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 170795 Girona

Municipi: 17079 Girona

Centres i especialitats:

17004852 EOI de Girona
006 Espanyol per a estrangers .................... 01

17001759 IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís
011 Anglès .................................................... 01
010 Francès .................................................. 01

17001723 IES Jaume Vicens Vives
061 Economia ............................................... 01

17001735 IES Montilivi
010 Francès .................................................. 01
208 Laboratori ............................................... 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 02

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà
803 Cultura clàssica ..................................... 01
010 Francès .................................................. 01

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal
009 Dibuix ..................................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01

Municipi: 17155 Salt

Centres i especialitats:

17003203 IES Salvador Espriu
019 Tecnologia .............................................. 01

17005388 IES Vallvera
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 170865 la Jonquera

Municipi: 17086 la Jonquera

Centres i especialitats:

17006745 IES de La Jonquera
803 Cultura clàssica ..................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 170925 Llançà

Municipi: 17092 Llançà

Centres i especialitats:

17006769 IES de Llançà
803 Cultura clàssica ..................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
006 Matemàtiques ........................................ 02
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 171145 Olot

Municipi: 17015 Banyoles

Centres i especialitats:

17000330 IES Josep Brugulat
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines .......................................... 01

17006666 IES Pla de l’Estany
061 Economia ............................................... 01
010 Francès .................................................. 01

Municipi: 17114 Olot

Centres i especialitats:

17005893 IES Bosc de la Coma
011 Anglès .................................................... 01
010 Francès .................................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

17002399 IES La Garrotxa
001 Filosofia .................................................. 01
105 Formació i orientació laboral ................ 01
010 Francès .................................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics ........................................... 01

17002387 IES Montsacopa
009 Dibuix ..................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 171175 Palafrugell

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres i especialitats:

17002557 IES Baix Empordà
803 Cultura clàssica ..................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

17002545 IES Frederic Martí i Carreras
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01

Zona de desplaçament: 171185 Palamós

Municipi: 17034 Calonge
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Centres i especialitats:

17000706 IES Puig Cargol
001 Filosofia .................................................. 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 17118 Palamós

Centres i especialitats:

17005352 IES de Palamós
009 Dibuix ..................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 171415 Puigcerdà

Municipi: 17141 Puigcerdà

Centres i especialitats:

17005741 IES Pere Borrell
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 171475 Ripoll

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Centres i especialitats:

17006794 SES Joan Triadú
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 17147 Ripoll

Centres i especialitats:

17005704 IES Abat Oliba
011 Anglès .................................................... 01

Zona de desplaçament: 171525 Roses

Municipi: 17152 Roses

Centres i especialitats:

17005364 IES Cap Norfeu
061 Economia ............................................... 01
010 Francès .................................................. 02
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 02

17006851 IES Roses II
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
009 Dibuix ..................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 171605 Sant Feliu de
Guíxols

Municipi: 17048 Castell-Platja d’Aro

Centres i especialitats:

17006691 IES Ridaura
803 Cultura clàssica ..................................... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres i especialitats:

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols
011 Anglès .................................................... 01
103 Assessoria i proc. d’imatge personal .. 01
016 Música .................................................... 01
218 Perruqueria ............................................ 01

17003306 IES Sant Elm
011 Anglès .................................................... 01

Zona de desplaçament: 171805 Santa Coloma
de Farners

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Centres i especialitats:

17004517 IES de Sant Hilari Sacalm
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres i especialitats:

17005376 IES de Santa Coloma de Farners
011 Anglès .................................................... 01
016 Música .................................................... 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01

Zona de desplaçament: 171995 Torroella de
Montgrí

Municipi: 17062 l’Escala

Centres i especialitats:

17005251 IES de L’Escala
010 Francès .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

Centres i especialitats:

17005923 IES Montgrí
011 Anglès .................................................... 01

Zona de desplaçament: 172025 Tossa de Mar

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Centres i especialitats:

17006812 IES de Tossa de Mar
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 172135 Vidreres

Municipi: 17083 Hostalric

Centres i especialitats:

17006733 IES d’Hostalric
803 Cultura clàssica ..................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
010 Francès .................................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 17213 Vidreres

Centres i especialitats:

17006824 IES de Vidreres
019 Tecnologia .............................................. 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LLEIDA

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 250215 Almenar

Municipi: 25021 Almenar

Centres i especialitats:

25006227 IES d’Almenar
009 Dibuix ..................................................... 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 01

Zona de desplaçament: 250345 Artesa de Segre

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Centres i especialitats:

25005429 IES Els Planells

008 Biologia i geologia ................................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 250405 Balaguer

Municipi: 25040 Balaguer

Centres i especialitats:

25005727 IES Almatà
001 Filosofia .................................................. 01
107 Informàtica ............................................. 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

25000833 IES Ciutat de Balaguer
016 Música .................................................... 01

Municipi: 25047 Bellcaire d’Urgell

Centres i especialitats:

25007700 IES de Bellcaire d’Urgell
001 Filosofia .................................................. 01

Zona de desplaçament: 250725 Cervera

Municipi: 25072 Cervera

Centres i especialitats:

25001311 IES Antoni Torroja
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

25005685 IES La Segarra
005 Geografia i història ................................ 01
108 Intervenció sociocomunitària ................ 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01

Municipi: 25110 Guissona

Centres i especialitats:

25007505 IES de Guissona
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 250865 Esterri d’Àneu

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu

Centres i especialitats:

25007025 SES Morelló
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 251205 Lleida

Municipi: 25011 Alcarràs

Centres i especialitats:

25007153 IES d’Alcarràs
011 Anglès .................................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01

Municipi: 25019 Almacelles

Centres i especialitats:

25006483 IES Canigó
001 Filosofia .................................................. 01

Municipi: 25120 Lleida

Centres i especialitats:

25002799 IES Caparrella
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
006 Matemàtiques ........................................ 01
016 Música .................................................... 01
119 Proc. i mitjans de comunicació ............ 01
124 Sistemes electrònics ............................. 02
229 Tècniques i procediments

d’imatge i so .......................................... 01

25006720 IES d’Hoteleria i Turisme
011 Anglès .................................................... 01
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201 Cuina i pastisseria ................................. 02
106 Hoteleria i turisme ................................. 01

25006252 EOI de Lleida
001 Alemany .................................................. 01

25005442 IES Escola del Treball
102 Anàlisi i química industrial .................... 01
016 Música .................................................... 01

25002726 IES Guindàvols
011 Anglès .................................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
016 Música .................................................... 01
120 Proc. i prod. de tèxtil,

confecció i pell ...................................... 01

25002787 IES Joan Oró
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 03

25006513 IES Manuel de Montsuar
061 Economia ............................................... 01

25007189 IES Maria Rúbies
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 02
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

25002696 IES Marius Torres
803 Cultura clàssica ..................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 02
061 Economia ............................................... 01

25006771 IES Ronda
225 Serveis a la comunitat .......................... 02

25006732 IES Torrevicens
104 Construccions civils i edificació ........... 01
203 Estètica .................................................. 01
212 Oficina de projectes de construcció .... 01
218 Perruqueria ............................................ 01
117 Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic . 01
219 Proc.diagnòstic clínic i ortoprotètics ... 01
118 Processos sanitaris ............................... 01

Zona de desplaçament: 251375 Mollerussa

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres i especialitats:

25003202 IES Agrària l’Urgell
216 Operacions i equips de producció

agrària .................................................... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ............................................. 01

25005582 IES Terres de Ponent
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 251715 la Pobla de
Segur

Municipi: 25171 la Pobla de Segur

Centres i especialitats:

25008352 IES de la Pobla de Segur
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
007 Física i química ...................................... 01
006 Matemàtiques ........................................ 01

Zona de desplaçament: 251735 el Pont de
Suert

Municipi: 25173 el Pont de Suert

Centres i especialitats:

25006240 IES del Pont de Suert
009 Dibuix ..................................................... 01

016 Música .................................................... 01
216 Operacions i equips de producció

agrària .................................................... 02
115 Processos de producció agrària .......... 02
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 251725 Ponts

Municipi: 25172 Ponts

Centres i especialitats:

25006574 IES de Ponts
016 Música .................................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 252045 Seròs

Municipi: 25204 Seròs

Centres i especialitats:

25007529 IES Seròs
803 Cultura clàssica ..................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 252035 la Seu d’Urgell

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell

Centres i especialitats:

25004188 IES Joan Brudieu
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
005 Geografia i història ................................ 01
003 Llatí ......................................................... 01
016 Música .................................................... 01
110 Organització i gestió comercial ............ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 252075 Solsona

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

Centres i especialitats:

25008248 SES de Sant LlLorenç de Morunys
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 25207 Solsona

Centres i especialitats:

25005454 IES Francesc Ribalta
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 252095 Sort

Municipi: 25209 Sort

Centres i especialitats:

25006291 IES Hug Roger III
101 Administració d’empreses .................... 01
017 Educació física ....................................... 02
105 Formació i orientació laboral ................ 01
222 Processos de gestió administrativa ..... 01

Zona de desplaçament: 252175 Tàrrega

Municipi: 25003 Agramunt

Centres i especialitats:

25005260 IES Ribera del Sió
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 25050 Bellpuig

Centres i especialitats:

25006598 IES Lo Pla d’Urgell
016 Música .................................................... 01

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres i especialitats:

25006781 IES Alfons Costafreda
009 Dibuix ..................................................... 01
016 Música .................................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01

25004498 IES Manuel de Pedrolo
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 252345 Tremp

Municipi: 25234 Tremp

Centres i especialitats:

25006288 IES de Tremp
001 Filosofia .................................................. 01

Zona de desplaçament: 252435 Vielha e Mijaran

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres i especialitats:

25006239 IES d’Aran
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 02
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE TARRAGONA

C Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 430135 l’Ametlla de Mar

Municipi: 43013 l’Ametlla de Mar

Centres i especialitats:

43006976 IES Mare de Déu de la Candelera
061 Economia ............................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 43104 el Perelló

Centres i especialitats:

43007211 IES Blanca d’Anjou
001 Filosofia .................................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01

Zona de desplaçament: 430145 Amposta

Municipi: 43014 Amposta

Centres i especialitats:

43006101 IES Montsià
001 Filosofia .................................................. 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

43000329 IES Ramon Berenguer IV
001 Filosofia .................................................. 01

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

Centres i especialitats:

43008456 IES Les Planes
011 Anglès .................................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01

Zona de desplaçament: 430385 Cambrils

Municipi: 43038 Cambrils

Centres i especialitats:

43006654 IES Cambrils
061 Economia ............................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01
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43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turisme
201 Cuina i pastisseria ................................. 01
010 Francès .................................................. 02
226 Serveis de restauració .......................... 01

43000779 IES Ramon Berenguer IV
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01

Municipi: 43905 Salou

Centres i especialitats:

43007543 IES Jaume I
011 Anglès .................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant

Centres i especialitats:

43007208 IES Berenguer d’Entença
016 Música .................................................... 01

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres i especialitats:

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle
016 Música .................................................... 01
113 Org. i projectes de sistemes

energètics ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

43008523 IES Vila-seca
011 Anglès .................................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 430495 Cornudella de
Montsant

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Centres i especialitats:

43008699 SES Montsant
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 439015 Deltebre

Municipi: 43903 Camarles

Centres i especialitats:

43008419 IES Camarles
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
007 Física i química ...................................... 01

Municipi: 43901 Deltebre

Centres i especialitats:

43006964 IES de Deltebre
003 Llatí ......................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 430555 Falset

Municipi: 43055 Falset

Centres i especialitats:

43006691 IES Priorat
061 Economia ............................................... 01
214 Op. i equips d’elab. de prod. aliment. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 430605 Flix

Municipi: 43060 Flix

Centres i especialitats:

43007233 IES de Flix
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 430645 Gandesa

Municipi: 43064 Gandesa

Centres i especialitats:

43006642 IES Terra Alta
061 Economia ............................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 430865 Montblanc

Municipi: 43086 Montblanc

Centres i especialitats:

43009187 IES Martí l’Humà
007 Física i química ...................................... 01
016 Música .................................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Centres i especialitats:

43006708 IES Joan Segura i Valls
009 Dibuix ..................................................... 01
016 Música .................................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 430935 Móra d’Ebre

Municipi: 43093 Móra d’Ebre

Centres i especialitats:

43007129 IES Julio Antonio
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 431235 Reus

Municipi: 43123 Reus

Centres i especialitats:

43002594 IES Baix Camp
001 Filosofia .................................................. 01
107 Informàtica ............................................. 01
220 Procediments sanitaris i assistencials . 02
118 Processos sanitaris ............................... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

43007385 IES d’Horticultura i Jardineria
216 Operacions i equips de producció

agrària .................................................... 03
115 Processos de producció agrària .......... 01

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler
009 Dibuix ..................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01

43002570 IES Gaudí
003 Llatí ......................................................... 01

43008444 IES Josep Tapiró
011 Anglès .................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
010 Francès .................................................. 01

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner
061 Economia ............................................... 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines .......................................... 01
016 Música .................................................... 01

43002582 IES Salvador Vilaseca
009 Dibuix ..................................................... 01

Municipi: 43129 Riudoms

Centres i especialitats:

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
007 Física i química ...................................... 01

005 Geografia i història ................................ 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01

Municipi: 43145 la Selva del Camp

Centres i especialitats:

43008511 SES Joan Puig i Ferreter
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 430445 la Sènia

Municipi: 43044 la Sénia

Centres i especialitats:

43006681 IES de La Sénia
011 Anglès .................................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 431365 Sant Carles de
la Ràpita

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

Centres i especialitats:
43007221 IES Els Alfacs
061 Economia ............................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01

Zona de desplaçament: 431485 Tarragona

Municipi: 43047 Constantí

Centres i especialitats:

43007646 IES de Constantí
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
016 Música .................................................... 01

Municipi: 43095 El Morell

Centres i especialitats:

43008407 IES El Morell
001 Filosofia .................................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01

Municipi: 43148 Tarragona

Centres i especialitats:

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès
012 Alemany .................................................. 01
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01

43008481 IES Bonavista
011 Anglès .................................................... 01
009 Dibuix ..................................................... 01
061 Economia ............................................... 01
016 Música .................................................... 01

43007191 IES Cal·lípolis
103 Assessoria i proc. d’imatge personal .. 01
017 Educació física ....................................... 02
203 Estètica .................................................. 01
218 Perruqueria ............................................ 01
219 Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 02
220 Procediments sanitaris i assistencials . 01

43003653 IES Comte de Rius
102 Anàlisi i química industrial .................... 02
208 Laboratori ............................................... 01
215 Operacions de processos ..................... 02
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer
803 Cultura clàssica ..................................... 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01
227 Sistemes i aplicacions informàtiques ... 01

43006630 IES Pere Martell
209 Manteniment de vehicles ...................... 02
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ............................................. 01
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122 Proc. i prod. d’arts gràfiques ................ 01
223 Producció en arts gràfiques .................. 01

43003732 IES Pons d’Icart
061 Economia ............................................... 01

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau
803 Cultura clàssica ..................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01

43008501 SES Sant Salvador
011 Anglès ..................................................... 01
005 Geografia i història ................................ 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

43008390 IES Torreforta
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
007 Física i química ...................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 431535 Torredembarra

Municipi: 43153 Torredembarra

Centres i especialitats:

43007661 IES Ramon de la Torre
206 Instal·lacions electrotècniques .............. 01
016 Música .................................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Zona de desplaçament: 431555 Tortosa

Municipi: 43133 Roquetes

Centres i especialitats:

43008420 IES Roquetes
011 Anglès .................................................... 01
803 Cultura clàssica ..................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01

Municipi: 43155 Tortosa

Centres i especialitats:

43004441 IES de L’Ebre
803 Cultura clàssica ..................................... 01
010 Francès .................................................. 01
212 Oficina de projectes de construcció .... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ................................................ 01
117 Proc. diag. clínics i prod. ortoprotètic . 01
219 Proc. diagnòstic clínic i ortoprotètics .. 02
222 Processos de gestió administrativa ..... 01
225 Serveis a la comunitat .......................... 01

43004438 IES Joaquin Bau
009 Dibuix ..................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
002 Grec ........................................................ 01

Zona de desplaçament: 431615 Valls

Municipi: 43005 Alcover

Centres i especialitats:

43009497 SES Fonts del Glorieta
011 Anglès .................................................... 01
008 Biologia i geologia ................................. 01
007 Física i química ...................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 43161 Valls

Centres i especialitats:

43004611 IES Jaume Huguet
011 Anglès .................................................... 01
017 Educació física ....................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
016 Música .................................................... 01

43004608 IES Narcís Oller
001 Filosofia .................................................. 01
016 Música .................................................... 01

Zona de desplaçament: 431635 El Vendrell

Municipi: 43016 L’Arboç

Centres i especialitats:

43007580 IES de L’Arboç
061 Economia ............................................... 01
007 Física i química ...................................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 43037 Calafell

Centres i especialitats:

43007257 IES Camí de Mar
019 Tecnologia .............................................. 01

Municipi: 43163 el Vendrell

Centres i especialitats:

43004803 IES Andreu Nin
803 Cultura clàssica ..................................... 01
110 Organització i gestió comercial ............ 01
125 Sistemes electrotècnics i automàtics .. 01
019 Tecnologia .............................................. 01

43004797 IES Baix Penedès
011 Anglès .................................................... 01
001 Filosofia .................................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ............... 01
051 Llengua catalana i literatura ................. 01
016 Música .................................................... 01
018 Psicologia i pedagogia .......................... 01
019 Tecnologia .............................................. 01

ANNEX 2

Vacants a la Inspecció d’Ensenyament

C=codi;  N=nom de la delegació terr i tor ia l ;
V=nombre de vacants.

C N V
08900037 Delegació Territorial

de Barcelona (comarques) ........ 02
08900100 Delegació Territorial

del Baix Llobregat-Anoia ........... 02
08900444 Delegació Territorial

del Vallès Occidental ................. 01
17900007 Delegació Territorial

de Girona .................................... 01
25900007 Delegació Territorial

de Lleida ..................................... 01
43900008 Delegació Territorial

de Tarragona .............................. 01

(01.068.046)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent
privat Nostra Senyora del Carme, de Sarrià
de Ter.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Nostra Senyora del
Carme, de Sarrià de Ter, en petició de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits

per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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’auto-
rització d’obertura del centre docent pri-
vat Nostra Senyora del Carme, de Sarrià
de Ter, per canvi de titularitat, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar 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.

Girona, 29 de gener de 2001

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

Comarca del Gironès

Delegació territorial: Girona
Municipi: Sarrià de Ter.
Localitat: Sarrià de Ter.
Núm. de codi: 17004700.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Adreça: pl. Paulí Torras, s/n.
Titular: Asociación de Padres de Alumnos.
NIF: G17051335.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Els Joncs,
amb núm. de NIF G17292194, amb efectes
a partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació especial: 6 unitats mixtes de pe-
dagogia terapèutica amb 72 llocs escolars.

(01.058.023)
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RESOLUCIÓ de 5 de març de 2001, de ces-
sament d’ofici de les activitats de la llar d’in-
fants privada L’Estel, de Sant Adrià de Besòs.

Per Resolució de 13 d’agost de 1993 es
va autoritzar l’obertura i el funcionament de
la llar d’infants privada L’Estel, de Sant Adrià
de Besòs.

Per Resolució de 18 de maig de 2000 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada L’Es-
tel, de Sant Adrià de Besòs, que es va haver
de notificar mitjançant Edicte de 2 d’agost
de 2000 (DOGC núm. 3229, de 20.9.2000),
d’acord amb el que disposa l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Un cop exhaurit el termini previst a l’article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
el titular no ha presentat cap al·legació.

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

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants privada L’Estel, de Sant
Adrià de Besòs, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que 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 preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potesta-
tivament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de març de 2001

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08051872.
Denominació: L’Estel.
Adreça: plaça de la Vila, 5.
Titular: Carmen Julià Roses.
NIF: 38712270G.

El cessament d’activitats de la llar d’infants
privada L’Estel, de Sant Adrià de Besòs, té
efectes des de la fi del curs 1996-97.

(01.045.012)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2001, de
cessament d’ofici de les activitats de la llar
d’infants privada Xaol, de l’Hospitalet de
Llobregat.

Per Resolució de 4 de maig de 1993 es
va autoritzar l’obertura i el funcionament de
la llar d’infants privada Xaol, de l’Hospitalet
de Llobregat.

Per Resolució de 13 de setembre de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Xaol,
de l’Hospitalet de Llobregat, que es va ha-
ver de notificar mitjançant Edicte de 16 de
novembre de 2000 (DOGC núm. 3282,
d’11.12.2000), d’acord amb el que disposa
l’article 59 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.

Un cop exhaurit el termini previst a l’arti-
cle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, el titular no ha presentat cap al·le-
gació.

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

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats de
la llar d’infants privada Xaol, de l’Hospitalet
de Llobregat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 6 de març de 2001

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08051033.
Denominació: Xaol.
Adreça: c. Rosalía de Castro, 66.
Titular: Josefa Fernández Aranda.
NIF: 38532713P.

El cessament d’activitats de la llar d’in-
fants pr ivada Xaol, de l ’Hospitalet de
Llobregat, té efectes des de la fi del curs
1998-99.

(01.045.013)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2001, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat El ratolí penjat, de Torredembarra.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per les promo-
tores del centre docent privat El ratolí pen-
jat, de Torredembarra, en petició d’autorit-
zació d’obertura, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El ratolí penjat, de Torredembarra, en
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els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

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

Tarragona, 6 de març de 2001

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Tarragonès

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Torredembarra.
Localitat: Torredembarra.
Núm. de codi: 43009655.
Denominació: El ratolí penjat.
Adreça: c. Envelat, 22 baixos.
Titular: El ratolí penjat, SL.
NIF: B43593862.

Autorització d’obertura del centre docent
privat El ratolí penjat, de Torredembarra,
amb efectes a partir de l’inici del curs esco-
lar 2000-01.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil, primer cicle: 3 unitats

de llar d’infants, amb capacitat per a 41 llocs
escolars.

(01.045.014)

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2001, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a diversos col·legis d’educació in-
fantil i primària.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de diversos
col·legis d’educació infantil i primària per atri-
buir-los una nova denominació específica, es
van instruir els expedients corresponents.

Havent-se comprovat als expedients es-
mentats que els centres compleixen els

requisits que exigeix l’article 6 de l’annex del
Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir als col·legis d’educació infantil i
primària que figuren a l’annex d’aquesta Re-
solució les denominacions específiques que
s’hi detallen.

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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de març de 2001

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Delegació Territorial de Girona

Comarca: Gironès.
Municipi: Flaçà.
Unitat de població: Flaçà.
Codi de centre: 17001292.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Adreça: c. Reial, 1.
Denominació específica actual: de Flaçà.
Nova denominació específica: Les Moreres.

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Garraf.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Unitat de població: Vilanova i la Geltrú.
Codi de centre: 08031484.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Adreça: ctra. de Vilafranca, s/n.
Denominació específica actual: Barriada
Tacó.
Nova denominació específica: Ginesta.

(01.051.019)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 15/01).

—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: 0015/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei relatiu

a l’organització i realització de 200 estades
i cursos del projecte Orator, a la Gran
Bretanya i França.

b) Termini d’execució: des de la data de
formalització del contracte fins el 5 d’agost
de 2001.

—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: 35.000.000 de ptes. (IVA in-

clòs), equivalent a 210.354,24 euros,

—5 Garanties
Provisional: 700.000 ptes., equivalent a

4.207,08 euros, únicament requerida a em-
preses estrangeres, comunitàries i no comu-
nitàries, no classificades.

Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 8, catego-

ria C.

—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.

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

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

b) Documentació 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.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

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

metre per correu dins el termini d’admis-
sió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contracta-
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ció la remissió 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: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins el  següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
por correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 16 de març de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.074.013)

ORDRE de 16 de març de 2001, per la qual
s’estableix el calendari escolar del curs
2001-02 per als centres docents no univer-
sitaris.

Atesa la necessitat de regular el calenda-
ri escolar que ha de regir per al curs 2001-
02, d’acord amb el dictamen del Consell
Escolar de Catalunya, i realitzats els tràmits
sindicals,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els

centres docents no universitaris de Ca-
talunya, públics i privats, llevat d’aquells que
per la seva singularitat tinguin un calendari
específic.

Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres docents

públics i privats no universitaris iniciarà en
el seu centre les activitats d’organització del
curs i també les tasques específiques de
programació, avaluació i recuperació el dia
3 de setembre de 2001. Les activitats del
professorat programades al centre no aca-
baran abans del dia 28 de juny de 2002.

2.2 Pel que fa al professorat de l’ense-
nyament privat, aquesta prescripció de ca-
ràcter general s’haurà d’aplicar tot respec-
tant allò que disposin el conveni col·lectiu
del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3. Calendari
Els centres docents públics i privats de par-

vulari, d’educació primària, d’educació es-
pecial, d’ensenyaments secundaris, profes-
sionals i de règim especial començaran les
classes el dia 17 de setembre de 2001, a

excepció dels cicles formatius de grau su-
perior que les començaran el dia 21, i les aca-
baran el dia 21 de juny de 2002.

Les delegades i delegats territorials, per
circumstàncies concretes d’organització
d’un centre, podran autoritzar l’endarreri-
ment de la data de començament, amb
caràcter general o en alguna etapa en par-
ticular. En tot cas, es vetllarà perquè, a
excepció de causes de màxima importàn-
cia, l’inici del curs d’aquests ensenya-
ments no superi la data límit del 21 de
setembre.

La preparació del curs, l’aprovació d’ho-
raris i la recepció d’alumnes, excepte els
casos en què la coordinació del transport
no ho permeti, s’hauran d’haver efectuat en
els dies anteriors a la data d’inici de curs
d’aquests alumnes.

Els centres podran programar un inici de
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari
diferent del previst amb caràcter general,
prèvia autorització del delegat o delegada
territorial, segons el procediment previst a
l’article 4.2 d’aquesta Ordre.

La finalització de classes i les activitats
d’avaluació de les alumnes i dels alumnes
del segon curs del batxillerat es programa-
ran en cada centre segons les necessitats
derivades de la seva inscripció al procedi-
ment d’accés als estudis universitaris. En tot
cas no acabaran abans del 31 de maig i la
programació haurà de rebre el vistiplau de
la Inspecció d’Ensenyament. Els centres
oferiran activitats lectives d’aprofundiment i
consolidació a tots els alumnes fins el 21
de juny, orientant-les en funció de les seves
opcions posteriors.

Article 4. Horari a l’educació infantil i pri-
mària.

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments
reglats de parvulari, i d’educació primària,
inclòs el d’educació especial, de tots els
centres docents de Catalunya, públics i
privats, l’horari lectiu es desenvoluparà entre
les 8.30 i les 13 hores, i entre les 15 i les 17
hores. En qualsevol cas es realitzaran un
total de 5 hores, de les quals se’n faran 3
o 3,5 al matí, i 1,5 o 2 a la tarda.

4.2 En els centres públics i concertats
de parvulari i primària, inclosos els d’edu-
cació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12
hores i de 15 a 17 hores, si no se n’auto-
ritza una concreció diferent.

Dins dels marges previstos a l’apartat 4.1,
i atenent, si s’escau, el que preveu l’article
7 relatiu al servei de transport escolar, la
concreció d’un horari lectiu diferent de l’es-
tablert amb caràcter general serà aprovada
pel consell escolar del centre i autoritzada
per la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament. La importàn-
cia de les decisions sobre l’horari comporta
que en el si dels consells escolars s’hagi
d’assolir el consens. En tot cas, si això no
és possible, només podran plantejar-se a la
delegació territorial les propostes que comp-
tin amb l’aprovació mínima de les 3/4 parts
dels membres del consell.

La direcció del centre públic o la titulari-
tat del centre concertat adreçarà a la dele-
gació territorial la sol·licitud raonada d’au-
torització de l’horari lectiu, juntament amb
una certificació de l’acord d’aprovació del
consell escolar. La sol·licitud es podrà fer

fins el 25 de maig inclusivament. La delega-
ció territorial resoldrà les sol·licituds dels
centres abans del 9 de juny. Per a l’autorit-
zació de l’horari lectiu del centre, la delega-
ció territorial tindrà en compte la situació
global dels centres de la zona i, quan s’es-
caigui, la seva coherència per a una òpti-
ma prestació dels serveis escolars de trans-
port i menjador.

Els centres que acordin mantenir el ma-
teix horari lectiu que fou degudament auto-
ritzat per la delegació territorial el curs ante-
rior, no caldrà que sol·licitin nova autorització;
serà suficient la comunicació a la delegació
territorial de la ratificació de l’acord del con-
sell escolar del centre en l’horari lectiu, acom-
panyada de la certificació corresponent
d’aquest acord.

Contra la resolució del delegat o delega-
da territorial els centres docents privats
podran interposar un recurs d’alçada en el
termini d’un mes davant la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.

4.3 La delegació territorial podrà auto-
ritzar jornada intensiva de classe en horari
matinal des del dia 17 al 21 de setembre de
2001, el dia 21 de desembre de 2001 i del
10 al 21 de juny de 2002, sempre que es
mantingui l’horari diari total d’atenció a
l’alumnat i de dedicació del professorat o
se’n compensi la diferència al llarg del curs.

Els centres que desitgin acoll ir-se a
aquesta jornada intensiva de classe en
horari matinal hauran de formular la petició
a la delegació territorial d’acord amb els ter-
minis i procediment que s’estableix a l’arti-
cle 4.2 d’aquesta disposició, i adjuntar-hi la
distribució horària per a l’alumnat i el pro-
fessorat del període d’horari matinal i dels
períodes de compensació, si s’escau.

Els centres que, degudament autoritzats
per la delegació territorial, ja hagin realitzat
en cursos anteriors la jornada intensiva, no
caldrà que sol·licitin nova autorització; serà
suficient la comunicació a la delegació ter-
ritorial de la ratificació de l’acord del consell
escolar del centre en la jornada intensiva,
acompanyada de la certificació correspo-
nent d’aquest acord.

Article 5. Horari a l’educació secundària
En els centres d’ensenyament secundari,

per a la impartició de l’educació secundària
obligatòria, del batxillerat i de la formació
professional de règim diürn, les classes s’or-
ganitzaran en sessions de matí i tarda. Els
ensenyaments que, per necessitats transi-
tòries de planificació determinades per l’ad-
ministració educativa, s’hagin de realitzar
excepcionalment en doble torn, es podran
fer en jornada intensiva. En l’educació se-
cundària obligatòria la concreció de l’horari
individual i la programació d’activitats ge-
nerals de centre (reunions de professors,
esports, etc.) no podrà comportar més de
dues tardes lliures setmanals per a cada
alumne. Els cicles formatius i el batxillerat,
donades les seves especials característi-
ques, podran organitzar-se en jornada in-
tensiva.

En els centres públics i concertats l’hora-
ri lectiu serà aprovat abans del 9 de juny pel
consell escolar del centre.

La direcció del centre notificarà a la de-
legació territorial l’horari lectiu aprovat abans
del 15 de juny.
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Article 6. Vacances i dies festius
6.1 Durant el curs escolar 2001-02 tin-

dran la consideració de període de vacan-
ces escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2001 al 7
de gener del 2002, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 23 de març a l’1
d’abril de 2002, ambdós inclosos.

6.2 Així mateix tindran la consideració
de dies festius els que figuren com a tals a
l’Ordre del Departament de Treball de 3 de
jul io l  de 2000 (DOGC núm. 3183, de
14.7.2000) i que són, a més dels dos de
festa local i dels inclosos en períodes de
vacances, els següents:

Per a l’any 2001:
11 de setembre (Diada Nacional de Ca-

talunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (La Immaculada Con-

cepció).
Per a l’any 2002:
Els que determini la disposició correspo-

nent del Departament de Treball.
6.3 En el marc d’aquest calendari es-

colar, cada centre docent podrà establir dos
dies festius de lliure disposició que s’hau-
ran de preveure en la programació general
del centre. Els consells escolars municipals,
després de conèixer el calendari de festivi-
tats locals i nacionals, seleccionaran els dies
que convindria que adoptessin tots els cen-
tres del mateix municipi.

Article 7. Transport
En el marc del ques disposa aquesta

Ordre els horaris dels centres amb alumnat
usuari del transport escolar seran establerts
de manera que s’ajustin amb els del servei
de transport.

Els centres docents amb servei  de
transport escolar comunicaran a la dele-
gació territorial la proposta d’horari esco-
lar per al curs següent fins el 25 de maig
inclusivament, d’acord amb l’article 4.2
d’aquesta Ordre.

La delegada o delegat territorial determi-
narà, amb l’audiència prèvia dels consells
comarcals, quan tinguin la gestió del servei
de transport delegada, l’horari lectiu dels
centres docents amb alumnat usuari del
servei de transport escolar, a fi de garantir
l’ajustament dels horaris dels vehicles amb
els dels centres i optimitzar el transport pel
que fa a nombre mínim de rutes, nombre
màxim d’ocupació de places per vehicle i
coincidència horària per a poblacions de re-
sidència dels alumnes de les diferents eta-
pes educatives.

Article 8. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del ca-

lendari escolar o de l’horari lectiu respecte
al previst amb caràcter general en aquesta
Ordre s’haurà de sol·licitar a la delegació
territorial.

En els centres públics i privats concertats
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord
amb el procediment establert a l’article 4.2.

Contra la resolució de la delegada o del
delegat territorial els centres docents privats
podran interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa.

Article 9. Publicitat i supervisió
El calendari, amb totes les concrecions

aprovades i autoritzades, així com l’horari
marc setmanal, amb distinció de les activi-
tats reglades i les activitats extraescolars i
complementàries, s’exposarà al tauler
d’anuncis de cada centre docent no més
tard del 13 de juny de 2001, on haurà de
romandre exposat durant tot el curs.

És responsabilitat de la direcció del cen-
tre públic o de la titularitat del centre privat
el compliment d’aquesta Ordre.

Correspon a la Inspecció d’Ensenyament
la supervisió i el control de la seva aplicació.

Barcelona, 16 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.073.112)

ORDRE de 8 de març de 2001, de convo-
catòria de concurs públic per a la selecció
d’alumnes per a l’assistència a cursos de
llengua anglesa a Gran Bretanya i llengua
francesa a França.

El Govern de la Generalitat de Catalunya
vol impulsar decididament la millora de l’en-
senyament-aprenentatge de les llengües es-
trangeres en l’ensenyament de règim gene-
ral, per la qual cosa ha posat en marxa el
projecte Orator. Aquest projecte incideix tant
en els aspectes de caràcter general vincu-
lats amb el desenvolupament ordinari de la
docència, com en la potenciació de projec-
tes i activitats complementàries que facili-
ten l’ús de les llengües estrangeres.

Una de les actuacions emmarcades dins del
projecte Orator és la de facilitar l’aprenentat-
ge de la llengua anglesa o francesa mitjan-
çant estades en els països corresponents, la
qual cosa constitueix un complement idoni per
aconseguir una major fluïdesa en l’idioma que
s’estudia i un gran valor formatiu pel que
suposa de coneixement d’altres cultures.

Així mateix, la possibilitat de sufragar les
despeses ocasionades pels desplaçaments
i estades en d’altres països no està a l’abast
de nombroses famílies, per la qual cosa s’ha
considerat convenient establir un sistema
d’ajuts específics dirigits a col·laborar en el
finançament d’aquestes despeses.

Per tot això, de conformitat amb el que
estableix el capítol IX del Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i a l’article 93 del Decret legisla-
tiu 9/1994, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la selecció de 200 alumnes de segon cicle

d’educació secundària obligatòria, de bat-
xillerat i de cicles formatius de formació pro-
fessional en el currículum dels quals hi hagi
llengua estrangera, escolaritzats en centres
docents públics i privats concertats de
Catalunya, als quals se’ls atorgarà un ajut
per a l’estada i realització d’un curs d’an-
glès en diferents centres de Gran Bretanya
o d’un curs de francès en diferents centres
de França, de dues setmanes de durada,
en el mes de juliol de 2001. Se selecciona-
ran 100 alumnes que ja tinguin la condició
de becaris (modalitat d’ajut A) i 100 alum-
nes que no tinguin aquesta condició (mo-
dalitat d’ajut B).

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria, les quals figu-
ren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. El Departament d’Ensenyament
farà efectius els ajuts directament a l’em-
presa adjudicatària d’un concurs públic,
d’acord amb allò que s’hi estipula, per un
import màxim de 27.000.000 de ptes.
(162.273,26 euros) que aniran amb càrrec
al crèdit 06.02.481.01/9 del pressupost de
la Generalitat de Catalunya per al 2001.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 8 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquest concurs públic és la

selecció de 200 alumnes del segon cicle
d’ESO, del batxillerat i de cicles formatius
de formació professional en el currículum
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dels quals hi hagi llengua estrangera, esco-
laritzats en centres docents públics i privats
concertats de Catalunya, per tal de millorar
la seva competència lingüística en anglès i
francès mitjançant la participació en esta-
des i cursos a Gran Bretanya o a França.
Aquestes estades tindran una durada de
dues setmanes, i es realitzaran durant el mes
de juliol de 2001.

—2 Beneficiaris
2.1 Podrà sol·licitar una plaça per par-

ticipar en els cursos objecte d’aquesta con-
vocatòria l’alumnat nascut a partir de 1976
(inclòs) i que en el present curs 2000-01
estigui matriculat en centres docents de
Catalunya en algun dels cursos indicats a
continuació:

3r i 4t curs d’educació secundària obli-
gatòria (ESO).

1r i 2n curs de batxillerat.
Cicles formatius de formació professional

de grau mitjà:
Tècnic en comerç.
Tècnic en pesca i transport marítim.
Tècnic en operació, control i manteniment

de màquines i instal·lacions del vaixell.
Tècnic en serveis de restaurant i bar.
Tècnic en cuina.
Cicles formatius de formació professional

de grau superior:
Tècnic superior en gestió del transport.
Tècnic superior en serveis al consumidor.
Tècnic superior en comerç internacional.
Tècnic superior en gestió comercial i màr-

queting.
Tècnic superior en secretariat.
Tècnic superior en navegació, pesca i

transport marítim.
Tècnic superior en supervisió de màqui-

nes i instal·lacions del vaixell.
Tècnic superior en agències de viatges.
Tècnic superior en allotjament.
Tècnic superior en informació i comerci-

alització turístiques.
Tècnic superior en restauració.
Tècnic superior en animació turística.
2.2 Se seleccionaran 100 alumnes que

ja tinguin la condició de becaris (modalitat
d’ajut A) i 100 alumnes que no tinguin
aquesta condició (modalitat d’ajut B). Pel
que fa a la modalitat B, 60 d’aquests ajuts
seran per a alumnes matriculats en centres
docents públics de titularitat del Departa-
ment d’Ensenyament i els 40 restants se-
ran per a alumnes matriculats en centres
docents sostinguts amb fons públics.

2.3 En el supòsit que no s’adjudiques-
sin tots els ajuts corresponents a una mo-
dalitat, aquests s’adjudicaran com a ajuts
de l’altra modalitat.

—3 Requisits
3.1 Els sol·licitants hauran d’acreditar

que l’últim curs acadèmic en què van cur-
sar estudis ordinaris, van cursar la llengua
del país per al qual opten (anglès o fran-
cès).

3.2 Els alumnes que optin per la moda-
litat d’ajut A hauran de tenir la condició de
becaris en la convocatòria general de be-
ques per al present curs 2000-01, convo-
cades per l’Ordre de 15 de juny de 2000
(BOE núm. 162, de 7.7.2000) o en la con-
vocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres
de text i material didàctic complementari

convocades per l’Ordre de 5 de juny de
2000 (BOE núm. 138, de 9.6.2000).

3.3 Els alumnes que optin per la moda-
litat d’ajut B hauran d’estar matriculats en un
centre docent sostingut amb fons públics.

3.4 La presentació de dues sol·licituds
d’un mateix sol·licitant a les dues modali-
tats d’ajut comportarà l’exclusió automàti-
ca de la convocatòria.

3.5 Els alumnes que l’últim curs acadè-
mic en què van cursar estudis ordinaris
haguessin cursat anglès i francès i vulguin
optar pels dos països hauran de presentar
dues sol·licituds. En cas que resultin adju-
dicats per a les dues opcions, el Departa-
ment d’Ensenyament adjudicarà el país per
a realitzar l’estada en funció de la disponi-
bilitat de places.

3.6 Per poder optar a una plaça, els
sol·licitants hauran d’acreditar determinades
qualificacions obtingudes en el curs acadè-
mic 1999-00. Per determinar, en cada cas,
de quines qualificacions es tracta, es tindrà
en compte el curs i tipus d’estudis cursats
pel sol·licitant, d’acord amb el que s’esta-
bleix a l’apartat 3.8 d’aquest annex.

Per als sol·licitants que no haguessin
cursat estudis ordinaris en el curs acadè-
mic 1999-00, es tindran en compte les
qualificacions de l’últim curs seguit.

3.7 Per tal de garantir la màxima equi-
tat en la determinació de les puntuacions
per a l’adjudicació dels ajuts, a efectes
d’aquesta convocatòria les qualificacions
s’expressaran sempre en termes numèrics.

Per als alumnes procedents d’ESO, BUP
i FP, ensenyaments i etapes en què les qua-
lificacions estan expressades qualitativa-
ment, s’aplicarà el barem d’equivalències
numèriques següent:

Excel·lent: 9 punts.
Notable: 7,5 punts.
Bé: 6,5 punts.
Suficient: 5,5 punts.
Insuficient: 3 punts.
3.8 Qualificacions
3.8.1 En el cas en què l’últim curs seguit

pel sol·licitant sigui el segon d’ESO, s’hau-
rà d’acreditar que les qualificacions corres-
ponents compleixen tots els requisits se-
güents:

a) Qualificació global de primer cicle
d’ESO: 7,5 o 9.

b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de pri-
mer cicle d’ESO: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de pri-
mer cicle d’ESO: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

d) Qualificació de llengua castellana de
primer cicle d’ESO: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de primer cicle d’ESO: 5,5, 6,5,
7,5 o 9.

3.8.2 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol· l icitant sigui tercer d’ESO, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions correspo-
nents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualif icació global de tercer curs
d’ESO: 7,5 o 9.

b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de ter-
cer curs d’ESO: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de ter-
cer curs d’ESO: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

d) Qualificació de llengua castellana de
tercer curs d’ESO: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de tercer curs d’ESO: 5,5, 6,5,
7,5 o 9.

3.8.3 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui quart d’ESO, s’haurà d’acre-
ditar que les qualificacions corresponents
compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació global d’etapa d’ESO:
7,5 o 9.

b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de se-
gon cicle d’ESO: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de se-
gon cicle d’ESO: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

d) Qualificació de llengua castellana de
segon cicle d’ESO: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de segon cicle d’ESO: 5,5, 6,5,
7,5 o 9.

3.8.4 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui segon de BUP, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions correspo-
nents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació mitjana de segon curs de
BUP: a partir de 7,5 (cal tenir una qualifica-
ció mínima de 5,5 a totes les matèries).

b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de se-
gon curs de BUP: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de se-
gon curs de BUP: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

d) Qualificació de llengua castellana de
segon curs de BUP: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de segon curs de BUP: 5,5, 6,5,
7,5 o 9. No es considera segona llengua
estrangera una EATP que respongui a
aquesta denominació.

La qualificació prevista a l’apartat a) s’ob-
tindrà fent la mitjana aritmètica de les equiva-
lents numèriques de totes les qualificacions
del curs, amb una xifra decimal arrodonida.

3.8.5 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui primer de batxillerat, s’hau-
rà d’acreditar que les qualificacions corres-
ponents compleixen tots els requisits se-
güents:

a) Qualificació mitjana de primer curs de
batxillerat: a partir de 7,5 (cal tenir una qua-
lificació a partir de 5 a totes les matèries
del curs).

b) Qualificació de la matèria comuna de
llengua estrangera del país pel qual s’opta
(anglès o francès) de primer curs de batxi-
llerat:  7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d’ajut
A; 9 o 10 per a la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de la matèria comuna de
llengua catalana de primer curs de batxille-
rat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

d) Qualificació de la matèria comuna de
llengua castellana de primer curs de batxi-
llerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de primer curs de batxillerat: 5,
6, 7, 8, 9 o 10.

Les qualificacions esmentades als apar-
tats b), c), d) i e) seran les que consten en
l’expedient del sol·licitant.

La qualificació esmentada a l’apartat a)
es calcularà de forma anàloga a la qualifi-
cació final de batxillerat, tal com estableix
l’annex 4 de l’Ordre de 31.7.1998, de des-
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plegament de l’organització i l’avaluació dels
ensenyaments de batxillerat (DOGC núm.
2716, de 2.9.1998).

3.8.6 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui segon de batxillerat, s’hau-
rà d’acreditar que les qualificacions corres-
ponents compleixen tots els requisits se-
güents:

a) Qualificació mitjana de segon curs de
batxillerat: a partir de 7,5 (cal tenir una qua-
lificació a partir de 5 a totes les matèries del
curs).

b) Qualificació de la matèria comuna de
llengua estrangera del país pel qual s’opta
(anglès o francès) de segon curs de batxi-
llerat: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d’ajut
A; 9 o 10 per a la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació de la matèria comuna de
llengua catalana de segon curs de batxille-
rat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

d) Qualificació de la matèria comuna de
llengua castellana de segon curs de batxi-
llerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de segon curs de batxillerat: 5,
6, 7, 8, 9 o 10.

Les qualificacions esmentades als apar-
tats b), c), d) y e) seran les que consten en
l’expedient del sol·licitant.

La qualificació esmentada a l’apartat a)
es calcularà de forma anàloga a la qualifi-
cació final de batxillerat, tal com estableix
l’annex 4 de l’Ordre de 31.7.1998, de des-
plegament de l’organització i l’avaluació dels
ensenyaments de batxillerat (DOGC núm.
2716, de 2.9.1998).

3.8.7 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui un curs d’FP1 o FP2 s’hau-
rà d’acreditar que les qualificacions reunei-
xen els requisits següents:

a) Qualificació final: 7,5 o 9.
b) Qualificació final d’idioma modern

(francès o anglès): 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A, 9 per a la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació final de llengua i literatura
catalana: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

d) Qualificació final de llengua i literatura
espanyola: 5,5, 6,5, 7,5 o 9.

3.8.8 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui un cicle formatiu de forma-
ció professional de grau mitjà o de grau
superior, s’haurà d’acreditar que les quali-
ficacions corresponents compleixen tots els
requisits següents:

a) Qualificació final del cicle: a partir de
7,5 (cal tenir una qualificació a partir de 5 a
tots els crèdits).

En el cas que el sol·licitant no hagi com-
pletat el cicle perquè aquest tingui una
durada superior a un curs, la qualificació
serà la mitjana ponderada per les hores de
cada crèdit de tots els crèdits qualificats en
l’últim curs en què l’alumne hi ha estat ins-
crit.: a partir de 7,5 (cal tenir una qualifica-
ció a partir de 5 a tots els crèdits).

b) Qualificació  del crèdit de la llengua es-
trangera del país pel qual s’opta: 7, 8, 9 o
10 per a la modalitat d’ajut A; 9 o 10 per a
la modalitat d’ajut B.

c) Qualificació, si escau, del crèdit de l’al-
tra llengua estrangera: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

Totes aquestes qualificacions coincidiran
amb les que constin a l’expedient de l’alum-
ne o bé l’acta final d’avaluació corresponent.

No s’admetran sol·licituds dels alumnes
procedents de cicles formatius que no hi

hagin cursat crèdits de llengua estrangera
(anglès o francès).

3.8.9 Per a l’alumne que hagi canviat de
centre i a qui no s’hagi calculat en el centre
d’origen alguna de les qualificacions esmen-
tades en aquesta Ordre, aquestes qualifi-
cacions seran atorgades pel centre on cur-
sa estudis en el curs acadèmic 2000-01.

3.9 Per a l’obtenció d’un dels ajuts ob-
jecte d’aquesta Ordre no serà suficient reu-
nir tots els requisits exigits, sinó que serà
necessari, a més a més, que el sol·licitant
obtingui un nombre d’ordre en la prelació que
el situï dintre del total de places a concedir.

—4 Característiques de les estades i cur-
sos

4.1 Els cursos seran de 15 alumnes i tin-
dran una durada de 20 hores a la setmana.
Previ a la realització del curs es realitzarà
un test de nivell, i un cop finalitzat el curs es
farà un test final per tal de valorar el seu
aprofitament. Així mateix, hi haurà un pro-
grama d’activitats complementari.

L’allotjament de l’alumne serà en famílies
(un estudiant català per família) en règim de
pensió completa i estarà en contacte per-
manent amb un tutor.

La beca inclou el viatge d’anada i torna-
da des del punt de sortida establert fins al
lloc de residència.

4.2 L’entitat organitzadora de l’activitat
contractarà una pòlissa d’assegurances a
favor dels alumnes participants. L’esmenta-
da pòlissa haurà de cobrir les següents
contingències:

Malaltia: es facilitarà gratuïtament l’assis-
tència sanitària i farmacèutica, l’internament
hospitalari i les despeses originades en el
trasllat i l’estada d’un familiar i, si escau, la
seva repatriació.

Invalidesa absoluta o gran invalidesa: in-
demni tzac ió de 12.000.000 de ptes.
(72.121,45 euros).

Mort de l ’a lumne: indemnització de
3.000.000 de ptes. (18.030,36 euros), des-
peses de desplaçament i estada d’un fami-
liar i repatriació del cadàver.

Pèrdua, robatori o furt d’efectes perso-
nals: indemnització de 25.000 ptes. (150,25
euros).

—5 Sol·licituds, documentació i termini
5.1 Les sol·licituds s’han de formalit-

zar en els impresos que estaran a dispo-
sició de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Ensenyament,
a les seves delegacions territorials, al
centre docent en el qual estiguin matricu-
lats els alumnes i a les adreces electròni-
ques següents:

http://www.xtec.es/ofieurop
http://www.xtec.es/crle
5.2 A la sol·licitud, s’haurà d’adjuntar

una fotocòpia del carnet d’identitat i una fo-
tocòpia compulsada de la credencial de
becari, en el cas dels alumnes que optin per
la modalitat d’ajut A.

Els sol·licitants que, en el moment de lliu-
rar la sol·licitud, no tinguin encara la creden-
cial de becari, hauran de presentar una fo-
tocòpia del resguard de la seva sol·licitud
d’ajut en qualsevol de les convocatòries que
figuren a l’apartat 3.2 d’aquestes bases.
Una vegada l’alumne rebi l’esmentada cre-
dencial, haurà d’enviar una fotocòpia com-
pulsada al seu centre docent.

5.3 Les sol·licituds, s’hauran de presen-
tar al centre docent en el qual l’alumne
estigui matriculat, ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 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. Quan la sol·licitud es lliuri a les
oficines de correus, s’haurà de fer en sobre
obert, per tal que sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans que sigui
certificada.

5.4 El termini de presentació de sol·li-
cituds serà de 10 dies a comptar de l’ende-
mà de la publicació d’aquesta ordre al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5.5 Totes les sol·licituds presentades fora
de termini o que no reuneixin els requisits es-
tablerts en aquesta disposició es considera-
ran excloses d’aquesta convocatòria.

—6 Tramitació
6.1 El centre docent revisarà i compro-

varà que les sol·licituds i la documentació
presentada reuneixen els requisits exigits en
la present convocatòria i certificarà la ma-
trícula i les dades acadèmiques del sol·li-
citant.

6.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el
centre requerirà al sol·licitant que esmeni la
mancança o que aporti els documents pre-
ceptius, amb indicació que si no ho fa en el
termini de 10 dies hàbils se’l tindrà per
desistit de la seva petició, la qual s’arxivarà
sense cap més tràmit.

6.3 L’òrgan instructor del procediment
serà l’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-
entífica Internacional, a la qual el centre
docent remetrà les dades de les sol·licituds
en el termini de 10 dies a comptar de l’en-
demà del dia de finalització del termini per
presentar-les.

6.4 La tramesa de les dades de les sol·li-
cituds es farà electrònicament mitjançant
l’identificador que a tal efecte s’haurà sub-
ministrat al centre docent juntament amb les
instruccions específiques per a la introduc-
ció de les sol·licituds.

6.5 Els impresos presentats pels sol·li-
citants en els centres docents respectius
quedaran dipositats en el centre, sens per-
judici que l’òrgan instructor pugui sol·licitar
que li siguin tramesos en qualsevol moment
del procés d’adjudicació de places i selec-
ció de beneficiaris.

—7 Quantia dels ajuts i forma de paga-
ment

7.1 El Departament d’Ensenyament
contractarà mitjançant concurs públic una
entitat o empresa que s’encarregarà de l’or-
ganització de les activitats objecte d’aquesta
convocatòria, per un import màxim de
170.000 ptes. (1.021,72 euros) per a cada
plaça de la modalitat d’ajut A i 100.000 ptes.
(601,01 euros) per a cada plaça de la mo-
dalitat d’ajut B.

Aquesta quantitat serà abonada directa-
ment pel Departament d’Ensenyament a
l’empresa o entitat organitzadora de les
estades i els cursos, d’acord amb el que
s’estipula a l’expedient de contractació
corresponent.

7.2 Per completar el cost total de les es-
tades els alumnes beneficiaris de la moda-
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litat d’ajut A abonaran 5.000 ptes. (30,05
euros) i els de la modalitat d’ajut B 75.000
ptes. (450,76 euros) a  l’entitat o empresa
organitzadora de l’activitat.

—8 Resolució
8.1 Es delega en el director general

d’Ordenació i Innovació Educativa la com-
petència per resoldre aquesta convocatò-
ria, a proposta de la comissió avaluadora
de les sol·licituds, constituïda pels membres
següents:

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

Un representant del Centre de Recursos
de Llengües Estrangeres, designat a pro-
posta del director general d’Ordenació i
Innovació Educativa.

Un inspector de l’Àrea de Llengües Es-
trangeres, designat a proposta del subdi-
rector general de la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Un representant de l’Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional, que
actuarà com a secretari.

8.2 La selecció dels alumnes es farà per
ordre de puntuació, d’acord amb els crite-
ris següents:

Primer: fent la mitjana entre les següents
qualificacions:

a) La qualificació global o mitjana del
curs, cicle o etapa.

b) La qualificació de la llengua del país
pel qual s’opta (anglès o francès).

c) La qualificació de llengua catalana.
d) La qualificació de llengua castellana.
En el cas dels alumnes provinents de ci-

cles formatius, la mitjana tindrà en compte
les puntuacions obtingudes als punts a) i b)
esmentats.

En cas que l’alumne hagi cursat una altra
llengua estrangera, a la puntuació així ob-
tinguda s’hi sumarà el resultat de multipli-
car per 0,2 la qualificació en aquesta altra
llengua.

Segon: prenent en consideració la quali-
ficació del punt a) abans esmentat.

Tercer: prenent en consideració la quali-
ficació del punt b) abans esmentat.

8.3 A efectes de desempat, s’ordena-
ran alfabèticament les sol·licituds a partir de
la combinació de lletres, d’acord amb el
resultat obtingut en el sorteig públic que
s’efectuarà a tal efecte el dia de finalització
del termini de presentació de sol·licituds a
la seu central del Departament d’Ensenya-
ment. Aquest sorteig estarà presidit pel
subdirector general de Formació Permanent
i Recursos Pedagògics, o persona en qui
delegui, assistit per un tècnic de l’Oficina

de Cooperació Educativa i Científica Inter-
nacional, que actuarà com a secretari.

8.4 La comissió avaluadora elevarà al di-
rector general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa una proposta de resolució provisio-
nal de la convocatòria, que inclourà tres
annexos:

En el primer hi figurarà l’alumnat que re-
sulti adjudicatari d’una plaça, fent constar la
puntuació obtinguda, i l’ordre de prelació.

En el segon hi constarà l’alumnat al qual
li sigui denegada la plaça perquè no reuneix
algun o alguns dels requisits exigits per
aquesta convocatòria.

En el tercer s’hi inclourà l’alumnat que,
tot i reunir els requisits de la convocatòria,
no ha assolit un nombre d’ordre que li per-
meti obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex
quedarà ordenat d’acord amb la seva pun-
tuació i constituirà una llista d’espera amb
la qual s’anirà substituint, per rigorós ordre,
l’alumnat adjudicatari que, per qualsevol
causa, renunciï al programa.

8.5 La resolució provisional del director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
de concessió i denegació dels ajuts es farà
pública als taulers d’anuncis de la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament, a les
seves delegacions territorials i a les adre-
ces electròniques esmentades al punt 5.1
d’aquest annex.

Les reclamacions contra aquesta resolució
provisional s’hauran de presentar a l’òrgan ins-
tructor del procediment, l’Oficina de Coope-
ració Educativa i Científica Internacional, en
el termini de 10 dies a partir de l’endemà de
la publicació de les llistes provisionals.

8.6 Un cop estimades o desestimades
les possibles reclamacions, la comissió qua-
lificadora elevarà al director general d’Orde-
nació i Innovació Educativa la proposta de
resolució definitiva que es farà pública als
taulers d’anuncis de la seu central del De-
partament d’Ensenyament, a les seves de-
legacions territorials i a les adreces electrò-
niques esmentades al punt 5.1 d’aquest
annex.

8.7 L’alumnat que resulti adjudicatari dels
ajuts rebrà una comunicació de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
(Oficina de Cooperació Educativa i Científi-
ca Internacional), juntament amb la corres-
ponent informació complementària.

L’alumnat que resulti adjudicatari de l’ajut
haurà d’ingressar la quantitat a què es re-
fereix l’apartat 7 d’aquest annex en el comp-
te corrent i dins el termini que s’especifica-
rà en la resolució definitiva.

La manca de l’abonament de l’esmenta-
da quantitat s’entendrà com a renúncia a

l’ajut concedit, que serà adjudicat a l’alum-
ne següent de la llista d’espera.

En qualsevol cas, es consideraran esti-
mades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per
resolució expressa dins el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà de la finalit-
zació del termini de presentació de sol·lici-
tuds, dins dels límits de dotació pressupos-
tària que estableix aquesta convocatòria.

Contra la Resolució del director general
d’Ordenació i Innovació  Educativa, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
notificació, 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 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 notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

8.8 L’obtenció d’aquests ajuts és in-
compatible amb qualsevol altre ajut obtin-
gut pel mateix concepte del Departament
d’Ensenyament o del Ministeri d’Educació i
Cultura, així com amb qualsevol altre ajut
de mobilitat individual atorgat  en els últims
dos anys.

—9 Es procedirà a la revocació de la sub-
venció atorgada en el cas que es comprovi
la inexistència d’alguna de les condicions
requerides per a la seva obtenció, l’incom-
pliment de la finalitat per a la qual fou con-
cedida, o quan es detecti que en la seva
concessió va concórrer l’ocultació o false-
dat de les dades sol·licitades.

—10 La despesa que comporta l’atorga-
ment d’aquests ajuts no té caràcter recur-
rent i, en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pres-
supostàries del Departament d’Ensenya-
ment.

—11 Els adjudicataris estan obligats a fa-
cilitar tota la informació requerida pels òr-
gans de control de l’Administració.
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