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RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Petit Llor, de Santa Coloma de Cervelló.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat Petit Llor,
de Santa Coloma de Cervelló, en petició
d’ampliació d’unitats de primer cicle de
l’etapa d’educació infantil, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Petit
Llor, de Santa Coloma de Cervelló, per am-
pliació d’unitats de primer cicle de l’etapa
d’educació infantil, 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 ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Sant Feliu de Llobregat, 11 de juny de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Localitat: Santa Coloma de Cervelló.
Núm. de codi: 08059020.
Denominació: Petit Llor.
Adreça: c. Sant Roc, 22.
Titular: Fundació Llor.
NIF: G60798675.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de pri-
mer cicle de l’etapa d’educació infantil, amb
capacitat per a 13 llocs escolars, amb efec-
tes des de l’inici del curs 2000-01.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 5 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 74 llocs escolars.

(01.156.027)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Niu, de Castelldefels.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Niu, de Castelldefels,
en petició de supressió del segon cicle del
nivell de l’educació infantil i ampliació d’uni-
tats del primer cicle del mateix nivell, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Niu, de Castelldefels, per supressió del se-
gon cicle del nivell de l’educació infantil, i
ampliació d’unitats del primer cicle del ma-
teix nivell, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 11 de juny de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
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Núm. de codi: 08048897.
Denominació: El Niu.
Adreça: av. 301, núm. 71.
Titular: Germanes de la Caritat de Namur.
NIF: Q0800315D.

S’autoritza la supressió del segon cicle del
nivell d’educació infantil, amb 3 unitats i ca-
pacitat per a 64 llocs escolars, amb efectes
a partir del curs 2001-02.

S’autoritza l’ampliació de 4 unitats del pri-
mer cicle del nivell d’educació infantil amb
capacitat per a 46 llocs escolars, amb efec-
tes a partir del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 8 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 102 llocs escolars.

(01.159.162)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2001, per la
qual es modifica la composició de la zona
escolar rural Baix Gaià.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització fa acon-
sellable adequar les estructures educatives
a la canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar ru-
ral Baix Gaià.

Vistos els informes de la Inspecció d’En-
senyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, i segons el que
estableix l’article 49 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que impartei-
xen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.6.1996);

 A proposta de la Direcció General de
Centres Docents,

Resolc:

Article 1. Modificar la composició de la
zona escolar rural Baix Gaià, amb número
de codi 43009102, en el sentit següent:

S’incorpora a la zona escolar rural Baix Gaià
el col·legi d’educació infantil i primària Els
Ametllers, amb número de codi 43005145, de
la Pobla de Montornès.

Deixa de formar part de la zona escolar
rural esmentada el col·legi d’educació infan-
til i primària L’Agulla, amb número de codi
43005352, del Catllar.

Article 2. Els afectes acadèmics i adminis-
tratius són a partir de la fi del curs escolar
2000-2001.

Article 3. Aquesta Resolució s’inscriurà en
el Registre de centres docents.

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

publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 20 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.156.020)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2001, per la
qual es deixa inactiu l’IES Berenguer de
Palou, de Barcelona.

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

La Delegació Territorial d’Ensenyament de
Barcelona I (ciutat) ha tramitat un expedient
que afecta l’institut d’educació secundària Be-
renguer de Palou, que compta amb l’informe
favorable de la Inspecció d’Ensenyament.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
9/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

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

Resolc:

—1 Deixar inactiu l’institut d’educació se-
cundària Berenguer de Palou, amb núm. de
codi 088051227, situat al c. Berenguer de
Palou, 104-108, de Barcelona, amb efec-
tes acadèmics i administratius des de la fi
del curs escolar 2000-2001.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran a:

2.1 L’institut d’educació secundària Prín-
cep de Viana, amb núm. de codi 08046608,
de Barcelona, pel que fa a l’ensenyament se-
cundari obligatori i el batxillerat.

2.2 L’institut d’educació secundària Me-
ridiana, amb núm. de codi 08044934, de Bar-
celona, pel que fa a la formació professional
adaptada, formació professional de primer
grau, formació professional de segon grau,
mòduls professionals de grau mitjà o grau
superior i els cicles formatius de formació pro-
fessional de grau mitjà o de grau superior.

—3 Als actuals alumnes se’ls reserva un
lloc escolar als instituts esmentats.

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

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

Barcelona, 21 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.156.011)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2001, per la
qual es determina el preu màxim de la pres-
tació del servei escolar de menjador per al
curs escolar 2001-02.

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

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

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

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Fixar el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador per al curs es-
colar 2001-02 en la quantitat de 720 ptes.
alumne/dia, inclòs l’IVA.

El preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador comprèn, a més a més
de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat du-
rant el temps de prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anterior i
posterior des que acaben les classes del
matí fins que comencen les de la tarda.

—2 Quan es tracti de centres d’educa-
ció especial o d’escoles rurals amb un
nombre molt reduït de comensals, el preu
màxim d’aquesta prestació podrà ser aug-
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mentat excepcionalment mitjançant auto-
rització prèvia de la delegació territorial cor-
responent, en funció del nombre de moni-
tors necessaris d’atenció directa al seu
alumnat.

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

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

Barcelona, 25 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.159.152)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2001, per la
qual es fixa per al curs escolar 2001-02 el
preu de l’ajut individual de menjador esco-
lar per als alumnes escolaritzats fora del seu
municipi de residència en centres docents
privats concertats, d’acord amb la planifi-
cació feta al mapa escolar.

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

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

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Docents,

Resolc:

Fixar per al curs escolar 2001-02 el preu
de l’ajut individual de menjador escolar per
als alumnes que per manca d’oferta educa-

tiva d’ensenyaments obligatoris s’escolarit-
zen fora del seu municipi de residència en
centres docents privats concertats, d’acord
amb la planificació feta al mapa escolar, en
la quantitat de 420 ptes./dia.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, d’acord amb el que
preveu l’article 46.1 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 la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions 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, 25 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.159.153)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2001, per la
qual s’atorguen subvencions a les corpora-
cions locals titulars de centres d’educació
infantil, per al curs 2000-2001.

L’article 11 de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu, preveu l’establiment de con-
venis amb les corporacions locals per al
desenvolupament de l’educació infantil.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres docents, els titulars dels quals si-
guin les corporacions locals, es realitzarà per
conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

Per una Resolució de 2 de desembre de
1991 es va aprovar el model de conveni de
creació dels centres d’educació infantil de
primer cicle els titulars dels quals siguin les
corporacions locals, i es van regular les
possibles aportacions econòmiques del
Departament d’Ensenyament per al soste-
niment dels centres esmentats.

A l’exercici pressupostari de 2001 hi ha
crèdit per subvencionar parcialment el cost
a repercutir en les famílies per l’escolaritza-
ció d’infants en centres d’educació infantil
de primer cicle de titularitat de les corpora-
cions locals.

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

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions a les corpora-
cions locals titulars d’escoles d’educació in-
fantil que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, destinades a minorar les quotes
pel servei d’ensenyament al primer cicle de
l’educació infantil, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 06.04.460.02/3, de subven-
cions a  llars d’infants municipals, del pres-
supost de l’any 2001 i per un import de
1.081.956.372 ptes. (6.502.688,76 euros).

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2000-
2001.

—2 L’import de la subvenció es calcularà
d’acord amb els criteris següents:

Per als centres amb 15 alumnes o més,
l’import de la subvenció serà de 80.000
ptes./alumne.

Els centres que tinguin entre 5 i 15 alum-
nes rebran la mateixa subvenció que un cen-
tre de 15.

Els centres amb menys de 5 alumnes no
rebran subvenció.

Transitòriament, les escoles que respec-
te l’any anterior tinguin el mateix número
d’alumnes o un de menys, i el nou import
assignat sigui inferior, se’ls conservarà l’im-
port de l’assignació de l’any 2000.

—3 Abans d’efectuar-se el lliurament dels
imports de les subvencions i en el termini
màxim de dos mesos a partir de la data de
publicació d’aquesta Resolució al DOGC, les
diferents corporacions locals trametran a la
Direcció General de Centres Docents, Ser-
vei de Règim Econòmic, la documentació
següent:

Acord del ple de l’ajuntament pel qual
s’accepta la subvenció.

Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2000-2001.

Declaració que ni la corporació local ni
cap organisme d’aquesta rep, de la Gene-
ralitat de Catalunya i els seus organismes
autònoms, cap altra subvenció pel mateix
concepte.

—4 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

—5 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Ense-
nyament.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament requeriment, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dic-
tar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposa l’article 44
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de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 27 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Begues.
Centre: EEI Guinyol.
Codi: 08054137.
Import: 8.880.000 ptes. (53.369,87 euros).

Municipi: Capellades.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 08045409.
Import: 5.440.000 ptes. (32.695,06 euros).

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08045847.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Trepa.
Codi: 08045835.
Import: 7.440.000 ptes. (44.715,30 euros).

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI Linda Vista.
Codi: 08045823.
Import: 4.960.000 ptes. (29.810,20 euros).

Municipi: El Prat de Llobregat.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046141.
Import: 8.880.000 ptes. (53.369,87euros).

Municipi: Esparreguera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045291.
Import: 6.880.000 ptes. (41.349,63 euros).

Municipi: La Pobla de Claramunt.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046268.
Import: 2.160.000 ptes. (12.981,86 euros).

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045707.
Import: 5.680.000 ptes. (34.137,49 euros).

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal de Martorell.
Codi: 08059214.
Import: 8.560.000 ptes. (51.446,64 euros).

Municipi: Molins de Rei.
Centre: EEI Llar Municipal.
Codi: 08046098.
Import: 4.720.000 ptes. (28.367,77 euros).

Municipi: Sant Climent de Llobregat.
Centre: EEI Sant Climent.
Codi: 08046116.
Import: 2.320.000 ptes. (13.943,48 euros).

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08054071.
Import: 7.200.000 ptes. (43.272,87 euros).

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI La Pomera.
Codi: 08046505.
Import: 4.000.000 ptes. (24.040,48 euros).

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI Municipal de Sant Joan Despí.
Codi: 08057503.
Import: 2.400.000 ptes. (14.424,29 euros).

Municipi: Sant Just Desvern.
Centre: EEI Marrecs.
Codi: 08045367.
Import: 5.200.000 ptes. (31.252,63 euros).

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046207.
Import: 3.200.000 ptes. (19.232,39 euros).

Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Centre: EEI Santa Anna.
Codi: 08046074.
Import: 4.400.000 ptes. (26.444,53 euros).

Municipi: Vallbona d’Anoia.
Centre: EEI Municipal de Vallbona d’Anoia.
Codi: 08057345.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Vallirana.
Centre: EEI Els Barrufets.
Codi: 08046104.
Import: 6.000.000 ptes. (36.060,73 euros).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Albí.
Codi: 08046301.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bambi.
Codi: 08046311.
Import: 4.640.000 ptes. (27.886,96 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 08046323.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bellmunt.
Codi: 08046335.
Import: 4.160.000 ptes. (25.002,10 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bip.
Codi: 08046347.
Import: 2.480.000 ptes. (14.905,10 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cadí.
Codi: 08046384.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Campoamor.
Codi: 08046359.
Import: 4.000.000 ptes. (24.040,48 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Canigó.
Codi: 08046360.
Import: 4.320.000 ptes. (25.963,72 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cargol.
Codi: 08046517.
Import: 5.104.672 ptes. (30.679,70 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Collserola.
Codi: 08046372.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Castell.

Codi: 08046529.
Import: 2.160.000 ptes. (12.981,86 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Palomar.
Codi: 08047017.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Roure.
Codi: 08047078.
Import: 4.080.000 ptes. (24.521,29 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Tren.
Codi: 08046530.
Import: 5.280.000 ptes. (31.733,44 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Vent.
Codi: 08046542.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Esquitx.
Codi: 08046955.
Import: 4.960.000 ptes. (29.810,20 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Forestier.
Codi: 08046918.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Guinbó.
Codi: 08046888.
Import: 4.720.000 ptes. (28.367,77 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Arboç.
Codi: 08046921.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Argimont.
Codi: 08046931.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Esquirol.
Codi: 08046943.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Fontana.
Codi: 08046891.
Import: 2.640.000 ptes. (15.866,72 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Mar.
Codi: 08046906.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Muntanya.
Codi: 08047169.
Import: 6.080.000 ptes. (36.541,54 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Llar d’Infants.
Codi: 08046967.
Import: 5.040.000 ptes. (30.291,01 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Mont Taber.
Codi: 08046980.
Import: 5.600.000 ptes. (33.656,68 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Montserrat.
Codi: 08046979.
Import: 4.960.000 ptes. (29.810,20 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Nens i Nenes.
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Codi: 08046992.
Import: 5.840.000 ptes. (35.099,11 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Niu d’Infants.
Codi: 08047005.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pau.
Codi: 08047029.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pla de Fornells.
Codi: 08047030.
Import: 4.320.000 ptes. (25.963,72 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Puigmal.
Codi: 08047042.
Import: 3.840.000 ptes. (23.078,86 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Ralet.
Codi: 08047054.
Import: 6.240.000 ptes. (37.503,16 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Roure-Clot.
Codi: 08047066.
Import: 4.720.000 ptes. (28.367,77 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Trinitat Nova.
Codi: 08047081.
Import: 2.880.000 ptes. (17.309,15 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Tris-Tras.
Codi: 08047091.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xarlot.
Codi: 08047108.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xavorrillos.
Codi: 08047111.
Import: 2.160.000 ptes. (12.981,86 euros).

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08047121.
Import: 5.120.000 ptes. (30.771,82 euros).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: Avià.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08051276.
Import: 2.240.000 ptes. (13.462,67 euros).

Municipi: Avinyó.
Centre: EEI Estel.
Codi: 08046190.
Import: 3.200.000 ptes. (19.232,39 euros).

Municipi: Avinyonet del Penedès.
Centre: EEI Municipal d’Avinyonet del Pe-
nedès.
Codi: 08058684.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Bagà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08052190.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Balsareny.
Centre: EEI Pare Coll.
Codi: 08046487.
Import: 1.280.000 ptes. (7.692,95 euros).

Municipi: Berga.
Centre: EEI Flor de Neu.
Codi: 08046062.
Import: 5.760.000 ptes. (34.618,30 euros).

Municipi: Bigues i Riells.
Centre: EEI La Puput.
Codi: 08058246.
Import: 3.280.000 ptes. (19.713,20 euros).

Municipi: Cabrils.
Centre: EEI Germana Rosa Aymerich.
Codi: 08046131.
Import: 7.680.000 ptes. (46.157,73 euros).

Municipi: Caldes d’Estrac.
Centre: EEI Sagrada Familia.
Codi: 08047182.
Import: 2.000.000 ptes. (12.020,24 euros).

Municipi: Caldes de Montbui.
Centre: EEI Gegant del Pi.
Codi: 08045690.
Import: 6.960.000 ptes. (41.830,44 euros).

Municipi: Calella.
Centre: EEI El Carrilet.
Codi: 08047200.
Import: 3.453.162 ptes. (20.753,92 euros).

Municipi: Calldetenes.
Centre: EEI Municipal de Calldetenes.
Codi: 08059068.
Import: 3.200.000 ptes. (19.232,39 euros).

Municipi: Callús.
Centre: EEI Mainada.
Codi: 08046463.
Import: 2.960.000 ptes. (17.789,96 euros).

Municipi: Canovelles.
Centre: EEI Sant Jordi.
Codi: 08045422.
Import: 7.520.000 ptes. (45.196,11 euros).

Municipi: Casserres.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08047212.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros).

Municipi: Castellterçol.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08045410.
Import: 2.720.000 ptes. (16.347,53 euros).

Municipi: Cercs.
Centre: EEI de Sant Jordi.
Codi: 08051215.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Fonollosa.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08046499.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Font-rubí.
Centre: EEI Cal Sala.
Codi: 08045941.
Import: 1.600.000 ptes. (9.616,19 euros).

Municipi: Gelida.
Centre: EEI El Cérvol Blau.
Codi: 08055373.
Import: 4.504.130 ptes. (27.070,37 euros).

Municipi: Gironella.
Centre: EEI Estel 1,2,3.
Codi: 08045756.
Import: 2.552.336 ptes. (15.339,85 euros).

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Cangur.
Codi: 08045321.
Import: 5.404.956 ptes. (32.484,44 euros).

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Tortuga.
Codi: 08045331.
Import: 4.400.000 ptes. (26.444,53 euros).

Municipi: Guardiola de Berguedà.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047224.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: La Granada.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08054915.
Import: 2.080.000 ptes. (12.501,05 euros).

Municipi: Lliçà d’Amunt.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08047236.
Import: 7.920.000 ptes. (47.600,16 euros).

Municipi: Lliçà de Vall.
Centre: EEI Els Ninots.
Codi: 08045252.
Import: 6.000.000 ptes. (36.060,73 euros).

Municipi: Manresa.
Centre: EEI El Solet.
Codi: 08047248.
Import: 1.280.000 ptes. (7.692,95 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Cerdanyola.
Codi: 08046402.
Import: 6.400.000 ptes. (38.464,77 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Llàntia.
Codi: 08046414.
Import: 4.480.000 ptes. (26.925,34 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Riereta.
Codi: 08057515.
Import: 7.360.000 ptes. (44.234,49 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Les Figueretes.
Codi: 08046438.
Import: 7.360.000 ptes. (44.234,49 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Rocafonda.
Codi: 08046426.
Import: 7.360.000 ptes. (44.234,49 euros).

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08046451.
Import: 4.480.000ptes. (26.925,34 euros).

Municipi: Mediona.
Centre: EEI Municipal de Mediona.
Codi: 08057497.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Monistrol de Calders.
Centre: EEI l’Estel.
Codi: 08059196.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros).

Municipi: Monistrol de Montserrat.
Centre: EEI El Cuc Verd.
Codi: 08047251.
Import: 1.520.000 ptes. (9.135,38 euros).

Municipi: Navàs.
Centre: EEI Quitxalla.
Codi: 08045240.
Import: 3.280.000 ptes. (19.713,20 euros).
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Municipi: Olèrdola.
Centre: EEI Gotims.
Codi: 08046189.
Import: 3.040.000 ptes. (18.270,77 euros).

Municipi: Pacs del Penedès.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08054265.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Palafolls.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047273.
Import: 3.440.000 ptes. (20.674,82 euros).

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI El Cirerer.
Codi: 08045458.
Import: 2.960.000 ptes. (17.789,96 euros).

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI La Cuna.
Codi: 08045446.
Import: 7.120.000 ptes. (42.792,06 euros).

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Cristòfor Ferrer.
Codi: 08047133.
Import: 3.520.000 ptes. (21.155,63 euros).

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Santa Anna-Tió.
Codi: 08047145.
Import: 3.440.000 ptes. (20.674,82 euros).

Municipi: Premià de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047406.
Import: 1.600.000 ptes. (9.616,19 euros).

Municipi: Puig-reig.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 08045975.
Import: 1.840.000 ptes. (11.058,62 euros).

Municipi: Roda de Ter.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047170.
Import: 3.680.000 ptes. (22.117,25 euros).

Municipi: Sant Bartomeu del Grau.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08055361.
Import: 1.840.000 ptes. (11.058,62 euros).

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 08047285.
Import: 1.760.000 ptes. (10.577,81 euros).

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues.
Centre: EEI Municipal de Sant Cugat
Codi: 08058039.
Import: 1.360.000 ptes. (8.173,76 euros).

Municipi: Sant Martí Sarroca.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08055816.
Import: 2.000.000 ptes. (12.020,24 euros).

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047297.
Import: 1.280.000 ptes. (7.692,95 euros).

Municipi: Sant Pere de Torelló.
Centre: EEI L’Avet.
Codi: 08045318.
Import: 3.360.000 ptes. (20.194,01 euros).

Municipi: Sant Pol de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047388.
Import: 5.040.000 ptes. (30.291,01 euros).

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Centre: EEI La Fil·loxereta.
Codi: 08058829.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Sant Salvador de Guardiola.
Centre: EEI Dentetes.
Codi: 08046271.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros).

Municipi: Sant Vicenç de Montalt.
Centre: EEI Els Garrofers.
Codi: 08045461.
Import: 5.920.000 ptes. (35.579,92 euros).

Municipi: Santa Fe del Penedès.
Centre: EEI Les Moreres.
Codi: 08047391.
Import: 1.200.000ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08045434.
Import: 4.160.000 ptes. (25.002,10 euros).

Municipi: Santa Maria d’Oló.
Centre: EEI Municipal de Santa Maria d’Oló.
Codi: 08047315.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Santa Maria de Corcó.
Centre: EEI Maite.
Codi: 08047327.
Import:  1.840.000 ptes. (11.058,62 euros).

Municipi: Sitges.
Centre: EEI El Cercolet.
Codi: 08058854.
Import: 7.520.000 ptes. (45.196,11 euros).

Municipi: Subirats.
Centre: EEI d’Ordal.
Codi: 08047339.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Lavern.
Codi: 08047340.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Sant Pau d’Ordal.
Codi: 08047352.
Import: 2.702.478 ptes. (16.242,22 euros).

Municipi: Taradell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045987.
Import: 6.000.000 ptes. (36.060,73 euros).

Municipi: Tona.
Centre: EEI La Cuca Fera.
Codi: 08054423.
Import: 6.080.000 ptes. (36.541,54 euros).

Municipi: Torrelles de Foix.
Centre: EEI Alt Foix.
Codi: 08047261.
Import: 1.520.000 ptes. (9.135,38 euros).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI L’Anxaneta.
Codi: 08045793.
Import: 4.800.000 ptes. (28.848,58 euros).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Lola Anglada.
Codi: 08045811.
Import: 3.200.000 ptes. (19.232,39 euros).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08045801.
Import: 4.240.000 ptes. (25.482,91 euros).

Municipi: Vilassar de Dalt.
Centre: EEI Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08045379.
Import: 4.960.000 ptes. (29.810,20 euros).

Municipi: Vilassar de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08046153.
Import: 9.840.000 ptes. (59.139,59 euros).

Municipi: Vilobí del Penedès.
Centre: EEI Els Ocellets.
Codi: 08047157.
Import: 1.920.000 ptes. (11.539,43 euros).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE GIRONA

Municipi: Anglès.
Centre: EEI Cucut.
Codi: 17005534.
Import: 3.600.000 ptes. (21.636,44 euros).

Municipi: Arbúcies.
Centre: EEI El Jardinet.
Codi: 17005789.
Import: 3.040.000 ptes. (18.270,77 euros).

Municipi: Begur.
Centre: EEI Ses Falugues.
Codi: 17005625.
Import: 2.560.000 ptes. (15.385,91 euros).

Municipi: Besalú.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005716.
Import: 3.600.000 ptes. (21.636,44 euros).

Municipi: Bescanó.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005996.
Import: 1.840.000 ptes. (11.058,62 euros).

Municipi: Blanes.
Centre: EEI Ca la Guidó.
Codi: 17005868.
Import: 3.840.000 ptes. (23.078,86 euros).

Municipi: Blanes.
Centre: EEI La Plantera.
Codi: 17005871.
Import: 1.680.000 ptes. (10.097,00 euros).

Municipi: Breda.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006022.
Import: 3.120.000 ptes. (18.751,58 euros).

Municipi: Calonge.
Centre: EEI de Calonge i Sant Antoni.
Codi: 17007166.
Import: 2.640.000 ptes. (15.866,72 euros).

Municipi: Campdevànol.
Centre: EEI El Barrufet.
Codi: 17005583.
Import: 2.400.000 ptes. (14.424,29 euros).

Municipi: Camprodon.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005753.
Import: 2.560.000 ptes. (15.385,91 euros).

Municipi: Cassà de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006861.
Import: 7.600.000 ptes. (45.676,92 euros).

Municipi: Castell-Platja d’Aro.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005844.
Import: 5.280.000 ptes. (31.733,44 euros).
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Municipi: Castelló d’Empúries.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005546.
Import: 5.840.000 ptes. (35.099,11 euros).

Municipi: Celrà.
Centre: EEI Trapelles.
Codi: 17007579.
Import: 4.160.000 ptes. (25.002,10 euros).

Municipi: Cornellà del Terri.
Centre: EEI Els Belluguets.
Codi: 17005807.
Import: 2.480.000 ptes. (14.905,10 euros).

Municipi: Figueres.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 17005698.
Import: 7.920.000 ptes. (47.600,16 euros).

Municipi: Girona.
Centre: EEI El Cavall Fort.
Codi: 17005832.
Import: 4.000.000 ptes. (24.040,48 euros).

Municipi: Girona.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005820.
Import: 9.760.000 ptes. (58.658,78 euros).

Municipi: L’Escala.
Centre: EEI Ballmanetes.
Codi: 17006885.
Import: 4.480.000 ptes. (26.925,34 euros).

Municipi: La Bisbal d’Empordà.
Centre: EEI El Tren Petit.
Codi: 17005571.
Import: 6.880.000 ptes. (41.349,63 euros).

Municipi: La Cellera de Ter.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 17006976.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros).

Municipi: La Jonquera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005637.
Import: 2.480.000 ptes. (14.905,10 euros).

Municipi: Les Planes d’Hostoles.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006010.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Les Preses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005984.
Import: 4.720.000 ptes. (28.367,77 euros).

Municipi: Llagostera.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 17005856.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Lloret de Mar.
Centre: EEI Lola Anglada.
Codi: 17005765.
Import: 9.280.000 ptes. (55.773,92 euros).

Municipi: Maçanet de la Selva.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 17005686.
Import: 3.120.000 ptes. (18.751,58 euros).

Municipi: Navata.
Centre: EEI Belluguets.
Codi: 17005561.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Olot.
Centre: EEI Sant Miquel.
Codi: 17007853.
Import: 4.240.000 ptes. (25.482,91 euros).

Municipi: Olot.
Centre: EEI Sant Pere Màrtir.
Codi: 17005881.
Import: 2.640.000 ptes. (15.866,72 euros).

Municipi: Palafrugell.
Centre: EEI Tomanyí.
Codi: 17005728.
Import: 3.680.000 ptes. (22.117,25 euros).

Municipi: Porqueres.
Centre: EEI Els Trapelles.
Codi: 17007831.
Import: 3.360.000 ptes. (20.194,01 euros).

Municipi: Portbou.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 17005959.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Puigcerdà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005674.
Import: 6.160.000 ptes. (37.022,35 euros).

Municipi: Quart.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005558.
Import: 2.640.000 ptes. (15.866,72 euros).

Municipi: Riudarenes.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006046.
Import: 2.400.000 ptes. (14.424,29 euros).

Municipi: Riudellots de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005790.
Import: 2.480.000 ptes. (14.905,10 euros).

Municipi: Roses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005947.
Import: 6.480.000 ptes. (38.945,58 euros).

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005601.
Import: 10.080.00 ptes. (60.582,02 euros).

Municipi: Sant Feliu de Pallerols.
Centre: EEI Pescallunes.
Codi: 17006137.
Import: 1.520.000 ptes. (9.135,38 euros).

Municipi: Sant Gregori.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005819.
Import: 4.080.000 ptes. (24.521,29 euros).

Municipi: Sant Joan de les Abadesses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005595.
Import: 3.600.000 ptes. (21.636,44 euros).

Municipi: Sant Joan les Fonts.
Centre: EEI Diví Pastor.
Codi: 17006903.
Import: 3.002.762 ptes. (18.046,96 euros).

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 17005972.
Import: 6.080.000 ptes. (36.541,54 euros).

Municipi: Santa Cristina d’Aro.
Centre: EEI Guirigall.
Codi: 17006061.
Import: 3.200.000 ptes. (19.232,39 euros).

Municipi: Santa Pau.
Centre: EEI Joan Maragall.
Codi: 17006071.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Sils.
Centre: EEI La Quitxalla.
Codi: 17005777.
Import: 1.920.000 ptes. (11.539,43 euros).

Municipi: Tossa de Mar.
Centre: EEI Els Petits Mariners.
Codi: 17006101.
Import: 4.000.000 ptes. (24.040,48 euros).

Municipi: Vidreres.
Centre: EEI Sant Iscle-Santa Victòria.
Codi: 17005960.
Import: 5.680.000 ptes. (34.137,49 euros).

Municipi: Vilafant.
Centre: EEI 7 pometes.
Codi: 17007762.
Import: 6.480.000 ptes. (38.945,58 euros).

Municipi: Vilobí d’Onyar.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 17005613.
Import: 2.800.000 ptes. (16.828,34 euros).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LLEIDA

Municipi: Agramunt.
Centre: EEI Nins.
Codi: 25006859.
Import: 2.800.000 ptes. (16.828,34 euros).

Municipi: Alguaire.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006835.
Import: 1.680.000 ptes. (10.097,00 euros).

Municipi: Almacelles.
Centre: EEI Vensi.
Codi: 25006872.
Import: 2.240.000 ptes. (13.462,67 euros).

Municipi: Alpicat.
Centre: EEI Municipal d’Alpicat.
Codi: 25008169.
Import: 2.800.000 ptes. (16.828,34 euros).

Municipi: Anglesola.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007049.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Arbeca.
Centre: EEI Sant Jaume.
Codi: 25007050.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: Artesa de Lleida.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25008030.
Import: 1.920.000 ptes. (11.539,43 euros).

Municipi: Artesa de Segre.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 25007165.
Import: 3.600.000 ptes. (21.636,44 euros).

Municipi: Barbens.
Centre: EEI Blau Cel.
Codi: 25006884.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Bellcaire d’Urgell.
Centre: EEI de Bellcaire d’Urgell.
Codi: 25007098.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Bellpuig.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007578.
Import: 3.920.000 ptes. (23.559,67 euros).
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Municipi: Bellver de Cerdanya.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007001.
Import: 1.600.000 ptes. (9.616,19 euros).

Municipi: Castellnou de Seana.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25006801.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Esterri d’Àneu.
Centre: EEI municipal d’Esterri d’Àneu.
Codi: 25008339.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Juneda.
Centre: EEI Municipal de Juneda.
Codi: 25008251.
Import: 2.800.000 ptes. (16.828,34 euros).

Municipi: La Granadella.
Centre: EEI Les Garrigues.
Codi: 25007037.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: La Pobla de Segur.
Centre: EEI Els Bolets.
Codi: 25007979.
Import: 2.800.000 ptes. (16.828,34 euros).

Municipi: La Seu d’Urgell.
Centre: EEI La Grandalla.
Codi: 25006811.
Import: 3.760.000 ptes. (22.598,06 euros).

Municipi: Les Borges Blanques.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007566.
Import: 3.680.000 ptes. (22.117,25 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Cappont.
Codi: 25006975.
Import: 3.600.000 ptes. (21.636,44 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Centre Històric.
Codi: 25008303.
Import: 2.560.000 ptes. (15.385,91 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Secà de Sant Pere.
Codi: 25007013.
Import: 5.600.000 ptes. (33.656,68 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI dels blocs Joan Carles.
Codi: 25006987.
Import: 2.080.000 ptes. (12.501,05 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI El Rellotge.
Codi: 25006951.
Import: 4.160.000 ptes. (25.002,10 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI La Bordeta.
Codi: 25006963.
Import: 3.520.000 ptes. (21.155,63 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Magraners.
Codi: 25006941.
Import: 2.080.000 ptes. (12.501,05 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Pardinyes.
Codi: 25006938.
Import: 3.520.000 ptes. (21.155,63 euros).

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Suchs.

Codi: 25006999.
Import: 1.360.000 ptes. (8.173,76 euros).

Municipi: Miralcamp.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25007128.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Naut Aran.
Centre: EEI de Tredòs.
Codi: 25007608.
Import: 1.600.000 ptes. (9.616,19 euros).

Municipi: Oliana.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25008005.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros).

Municipi: Ponts.
Centre: EEI Balú.
Codi: 25007980.
Import: 1.840.000 ptes. (11.058,62 euros).

Municipi: Rosselló.
Centre: EEI Municipal de Rosselló.
Codi: 25008285.
Import: 1.920.000 ptes. (11.539,43 euros).

Municipi: Sarroca de Lleida.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006768.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Sort.
Centre: EEI Municipal de Sort.
Codi: 25008182.
Import: 2.560.000 ptes. (15.385,91 euros).

Municipi: Tàrrega.
Centre: EEI La Pau.
Codi: 25006914.
Import: 6.240.000 ptes. (37.503,16 euros).

Municipi: Torà.
Centre: EEI Municipal de Torà.
Codi: 25007131.
Import: 1.520.000 ptes. (9.135,38 euros).

Municipi: Torrefarrera.
Centre: EEI Ralet ralet.
Codi: 25008017.
Import: 2.240.000 ptes. (13.462,67 euros).

Municipi: Torregrossa.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25007141.
Import: 1.840.000 ptes. (11.058,62 euros).

Municipi: Tremp.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25006847.
Import: 1.760.000 ptes. (10.577,81 euros).

Municipi: Vallfogona de Balaguer.
Centre: EEI La Mainada.
Codi: 25007116.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Vielha e Mijaran.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006860.
Import: 1.600.000 ptes. (9.616,19 euros).

Municipi: Vilanova de Bellpuig.
Centre: EEI Municipal de Vi lanova de
Bellpuig.
Codi: 25008029.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Vinaixa.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007062.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE TARRAGONA

Municipi: Aiguamúrcia.
Centre: EEI de Santes Creus.
Codi: 43007671.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Alcover.
Centre: EEI Xiu Xiu.
Codi: 43007464.
Import: 6.320.000 ptes. (37.983,96 euros).

Municipi: Altafulla.
Centre: EEI Francesc Blanch i Ribé.
Codi: 43007488.
Import: 1.600.000 ptes. (9.616,19 euros).

Municipi: Amposta.
Centre: EEI La Gruneta.
Codi: 43007415.
Import: 4.000.000 ptes. (24.040,48 euros).

Municipi: Ascó.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 43007579.
Import: 1.760.000 ptes. (10.577,81 euros).

Municipi: Bellvei.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007506.
Import: 1.440.000 ptes. (8.654,57 euros).

Municipi: Benifallet.
Centre: EEI de Benifallet.
Codi: 43008821.
Import: 1.801.652 ptes. (10.828,15 euros).

Municipi: El Pla de Santa Maria.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007403.
Import: 2.480.000 ptes. (14.905,10 euros).

Municipi: El Vendrell.
Centre: EEI El Puig.
Codi: 43008602.
Import: 7.120.000 ptes. (42.792,06 euros).

Municipi: El Vendrell.
Centre: EEI Migjorn.
Codi: 43008985.
Import: 2.080.000 ptes. (12.501,05 euros).

Municipi: Falset.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007555.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Flix.
Centre: EEI Pam i Toc.
Codi: 43007491.
Import: 2.800.000 ptes. (16.828,34 euros).

Municipi: L’Ametlla de Mar.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 43008894.
Import: 4.960.000 ptes. (29.810,20 euros).

Municipi: L’Arboç.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007622.
Import: 3.360.000 ptes. (20.194,01 euros).

Municipi: L’Espluga de Francolí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43008900.
Import: 3.120.000 ptes. (18.751,58 euros).

Municipi: La Fatarella.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007427.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: La Pobla de Mafumet.
Centre: EEI L’Esquirol.
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Codi: 43008936.
Import: 1.600.000 ptes. (9.616,19 euros).

Municipi: La Selva del Camp.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007774.
Import: 7.360.000 ptes. (44.234,49 euros).

Municipi: Llorenç del Penedès.
Centre: EEI El Nieró.
Codi: 43009503.
Import: 2.960.000 ptes. (17.789,96 euros).

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Mare de Déu de la Roca.
Codi: 43008377.
Import: 3.120.000 ptes. (18.751,58 euros).

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Petete.
Codi: 43008614.
Import: 3.680.000 ptes. (22.117,25 euros).

Municipi: Perafort.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007476.
Import: 1.760.000 ptes. (10.577,81 euros).

Municipi: Pratdip.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007798.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Riudoms.
Centre: EEI Picarols.
Codi: 43007452.
Import: 4.240.000 ptes. (25.482,91 euros).

Municipi: Roda de Barà.
Centre: EEI Els Petitons.
Codi: 43007439.
Import: 1.920.000 ptes. (11.539,43 euros).

Municipi: Rodonyà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007749.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Sant Jaume dels Domenys.
Centre: EEI Els Petits Arcs.
Codi: 43009540.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Santa Oliva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007701.
Import: 1.760.000 ptes. (10.577,81 euros).

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI El Ninot.
Codi: 43007713.
Import: 6.720.000 ptes. (40.388,01 euros).

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI La Taronja.
Codi: 43007725.
Import: 2.240.000 ptes. (13.462,67 euros).

Municipi: Tivissa.
Centre: EEI Ding-Dong.
Codi: 43007610.
Import: 1.760.000 ptes. (10.577,81 euros).

Municipi: Torredembarra.
Centre: EEI Municipal de Torredembarra.
Codi: 43009643.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Tortosa.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 43007634.
Import: 1.200.000 ptes. (7.212,15 euros).

Municipi: Tortosa.
Centre: EEI de Jesús.

Codi: 43009278.
Import: 1.280.000 ptes. (7.692,95 euros).

Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Centre: EEI Els Patufets.
Codi: 43007531.
Import: 5.200.000 ptes. (31.252,63 euros).

Municipi: Vinebre.
Centre: EEI Miquel Bosch.
Codi: 43009588.
Import: ptes. (,00 euros).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Rodona.
Codi: 08046244.
Import: 3.840.000 ptes. (23.078,86 euros).

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 08046256.
Import: 4.880.000 ptes. (29.329,39 euros).

Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Centre: EEI El Sol.
Codi: 08045392.
Import: 7.840.000 ptes. (47.119,35 euros).

Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08045380.
Import: 7.280.000 ptes. (43.753,68 euros).

Municipi: Polinyà.
Centre: EEI Badabadoc.
Codi: 08047418.
Import: 5.440.000 ptes. (32.695,06 euros).

Municipi: Rubí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045951.
Import: 6.240.000 ptes. (37.503,16 euros).

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Joan Motllor.
Codi: 08058040.
Import: 2.880.000 ptes. (17.309,15 euros).

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI La Romànica.
Codi: 08058180.
Import: 5.280.000 ptes. (31.733,44 euros).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 08045744.
Import: 4.560.000 ptes. (27.406,15 euros).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08045719.
Import: 2.240.000 ptes. (13.462,67 euros).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI Gargot.
Codi: 08045732.
Import: 4.353.988 ptes. (26.167,99 euros).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI La Mimosa.
Codi: 08045720.
Import: 4.353.988 ptes. (26.167,99 euros).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Can Folguera.
Codi: 08045276.
Import: 9.520.000 ptes. (57.216,35 euros).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 08045288.
Import: 2.480.000 ptes. (14.905,10 euros).

Municipi: Sentmenat.
Centre: EEI El Gafarró.
Codi: 08046086.
Import: 2.560.000 ptes. (15.385,91 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Espígol.
Codi: 08045884.
Import: 3.680.000 ptes. (22.117,25 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Giravolt.
Codi: 08045896.
Import: 6.720.000 ptes. (40.388,01 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI L’Esquitx.
Codi: 08045872.
Import: 5.280.000 ptes. (31.733,44 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI La Ginesta.
Codi: 08045938.
Import: 7.280.000 ptes. (43.753,68 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Moisès.
Codi: 08045902.
Import: 4.480.000 ptes. (26.925,34 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Soleia.
Codi: 08045914.
Import: 6.480.000 ptes. (38.945,58 euros).

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08045926.
Import: 4.480.000 ptes. (26.925,34 euros).

Municipi: Ullastrell.
Centre: EEI El Cucut.
Codi: 08046165.
Import: 2.320.000 ptes. (13.943,48 euros).

Municipi: Vacarisses.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08045963.
Import: 2.960.000 ptes. (17.789,96 euros).

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI Barromina.
Codi: 08047561.
Import: 4.504.130 ptes. (27.070,37 euros).

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI de Can Trias.
Codi: 08047571.
Import: 3.680.000 ptes. (22.117,25 euros).

(01.176.076)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2001, per la
qual s’autoritzen plans estratègics dels cen-
tres docents de Catalunya sostinguts amb
fons públics per al període 2001-2005.

El Departament d’Ensenyament va inici-
ar, a través del programa Educació 2000-
2004, un conjunt d’actuacions destinades
a la millora del sistema educatiu.

Per a la consecució d’aquest objectiu
es va promoure tot seguit la implantació
de plans estratègics, a partir del curs
2000-2001, mitjançant dues resolucions
de 18 de maig de 2000, que donen ins-
t rucc ions per  a  l ’o rgan i tzac ió  i  fun-
cionament, respectivament, dels centres
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docents d’educació infantil i primària i dels
centres docents d’educació secundaria de
Catalunya per al curs 2000-2001.

Mitjançant la Resolució de 10 de juliol de
2000 es van autoritzar diversos plans es-
tratègics per al període 2000-2004.

Mitjançant la Instrucció de 5 d’abril de
2001 del secretari general del Departa-
ment d’Ensenyament, publicada al Full de
disposicions i actes administratius del De-
partament d’Ensenyament núm. 859, es
va regular la convocatòria dels plans es-
tratègics dels centres docents sostinguts
amb fons públics per al període 2001-
2005.

Pel Decret 132/2001, de 29 de maig, es
va establir la regulació dels plans estratègics
dels centres docents sostinguts amb fons
públics (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001).

La disposició addicional de l’esmentat De-
cret preveu que els seus preceptes són
d’aplicació als centres sostinguts amb fons
públics als quals el Departament d’Ensenya-
ment hagi autoritzat plans estratègics a l’en-
trada en vigor del Decret.

D’acord amb el procediment d’aprovació
dels plans estratègics que preveu la norma-
tiva esmentada i havent-se constituït les
respectives comissions a les delegacions
territorials, a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

—1 Autoritzar per al període 2001-2005
el pla estratègic dels centres docents deta-
llats a l’annex 1.

—2 Fer pública, a l’annex 2, la relació dels
centres docents que continuen desenvolu-
pant el pla estratègic autoritzat per al perí-
ode 2000-2004.

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 de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la con-
sellera d’Ensenyament, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Barcelona, 28 de juny de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08002770.
Nom: CEIP Àgora.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a l’optimització de
l’atenció a l’alumnat.

Codi: 08047741.
Nom: CEIP Antaviana.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per augmentar les capaci-
tats i competències lingüístiques de l’alumnat.

Codi: 08013408.
Nom: CEIP Barcelona.
Població: Barcelona.
Pla: introducció de la llengua anglesa de P-
4 a 2n.

Codi: 08033501.
Nom: CEIP Antoni Brusi.
Població: Barcelona.
Pla: noves tecnologies de la informació. Mú-
sica i anglès.

Codi: 08013411.
Nom: CEIP Carles I.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic perquè els alumnes desen-
volupin les habilitats instrumentals bàsiques i
actituds cíviques, ètiques i democràtiques.

Codi: 08002745.
Nom: CEIP El Carmel.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per incrementar el domini
de les competències bàsiques i millorar les
capacitats i habilitats socials dels alumnes.

Codi: 08001716.
Nom: CEIP Dolors Monserdà-Santapau.
Població: Barcelona.
Pla: innovació i integració com a garantia de
futur (en els aspectes no relatius al cicle 0-3).

Codi: 08002681.
Nom: CEIP Duran i Bas.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a l’educació integral
i harmònica.

Codi: 08001807.
Nom: CEIP Escola de la Concepció.
Població: Barcelona.
Pla: l’illa més musical de Barcelona.

Codi: 08002721.
Nom: CEIP Font d’en Fargas.
Població: Barcelona.
Pla: projecte Escola Natura.

Codi: 08002071.
Nom: CEIP Gayarre.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a l’aprenentatge de
la llengua anglesa.

Codi: 08043966.
Nom: CEIP Heura.
Població: Barcelona.
Pla: projecte de filosofia 4-18.

Codi: 08002927.
Nom: CEIP Joaquim Ruyra.
Població: Barcelona.
Pla: garantia de continuïtat curricular.

Codi: 08002186.
Nom: CEIP Mare de Déu de Montserrat.

Població: Barcelona.
Pla: incorporació de les TIC.

Codi: 08002897.
Nom: CEIP Mestre Morera.
Població: Barcelona.
Pla: elaboració de material curricular i ex-
periències de l’àrea de naturals.

Codi: 08033523.
Nom: CEIP La Muntanyeta.
Població: Barcelona.
Pla: introducció progressiva de mètodes de
treball engrescadors i propers als infants.

Codi: 08043851.
Nom: CEIP Nabí.
Població: Barcelona.
Pla: proposta de revisió de la pedagogia de
Freinet a l’escola Nabí.

Codi: 08052165.
Nom: CEIP Octavio Paz.
Població: Barcelona.
Pla: aprofundiment de les relacions cultu-
rals amb Mèxic.

Codi: 08043863.
Nom: CEIP Orlandai.
Població: Barcelona.
Pla: prosseguir en el projecte d’iniciació de
la llengua anglesa a parvulari i al cicle inici-
al. Avaluació i constatació de resultats.

Codi: 08031794.
Nom: CEIP Palma de Mallorca.
Població: Barcelona.
Pla: atenció a la diversitat multicultural.

Codi: 08002575.
Nom: CEIP La Pau.
Població: Barcelona.
Pla: en un context sociocultural deprimit ga-
rantir l’assoliment de les competències bàsi-
ques per a la promoció social de l’alumnat.

Codi: 08031800.
Nom: CEIP Pau Casals.
Població: Barcelona.
Pla: l’educació per a la salut.

Codi: 08043875.
Nom: CEIP Pit Roig.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a mantenir el caràc-
ter i la realitat propis de la nostra escola.

Codi: 08043887.
Nom: CEIP Sagrada Família.
Població: Barcelona.
Pla: potenciació de les àrees: la descoberta
d’un mateix i l’educació física.

Codi: 08045057.
Nom: CEIP El Sagrer.
Població: Barcelona.
Pla: atenció a la diversitat.

Codi: 08043899.
Nom: CEIP Tàber.
Població: Barcelona.
Pla: comunicació i llenguatge.

Codi: 08035453.
Nom: CEIP Tomàs Moro.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a l’eficàcia escolar.

Codi: 08041970.
Nom: CEIP Tres Pins.
Població: Barcelona.
Pla: educació bilingüe. Educació conjunta
de sords amb oïdors.
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Codi: 08002344.
Nom: CEIP El Turó.
Població: Barcelona.
Pla: atenció a la diversitat multicultural.

Codi: 08042329.
Nom: CEIP Els Xiprers.
Població: Barcelona.
Pla: escola inclusiva: una escola per a tothom.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08039057.
Nom: IES l’Alzina.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a millorar l’atenció a
la diversitat.

Codi: 08013184.
Nom: IES Bernat Metge.
Població: Barcelona.
Pla: educació de qualitat per a una Europa
plural al segle XXI.

Codi: 08040849.
Nom: IES Fort Pius.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per augmentar la qualitat
global del centre.

Codi: 08034205.
Nom: IES la Guineueta.
Població: Barcelona.
Pla: aplicació de les noves tecnologies per
a propiciar l’adquisició de les competènci-
es bàsiques.

Codi: 08033882.
Nom: IES Joan Coromines.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a enriquir la qualitat
global del centre.

Codi: 08046608.
Nom: IES Príncep de Viana.
Població: Barcelona.
Pla: aprofundiment en la implantació de les
noves tecnologies.

Codi: 08013366.
Nom: IES Sant Andreu.
Població: Barcelona.
Pla: les tecnologies de la informació i la co-
municació com a eina pedagògica.

Codi: 08031812.
Nom: IES Valldemossa.
Població: Barcelona.
Pla: potenciació de les habilitats bàsiques
del llenguatge.

Seccions d’ensenyament secundari

Codi: 08052761.
Nom: SES Comas i Solà.
Població: Barcelona.
Pla: de les competències bàsiques a la qua-
litat global.

Centres privats concertats

Codi: 08007603.
Nom: Arrels.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic com a instrument de pla-
nificació amb capacitat de maniobrabilitat,
de gestió i de millora de la qualitat docent.

Codi: 08005965.
Nom: San Francisco de Asís.
Població: Barcelona.
Pla: atenció qualificada a la diversitat de ne-
cessitats educatives dels alumnes.

Codi: 08004353.
Nom: Sant Ot.
Població: Barcelona.
Pla: l’adaptació curricular individual, un fet
normalitzat.

Codi: 08005618.
Nom: Vedruna Àngels.
Població: Barcelona.
Pla: pla estratègic per a la millora de l’aten-
ció a la diversitat.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08039598.
Nom: CEIP Sant Miquel del Cros.
Població: Argentona.
Pla: per la consolidació de les innovacions
a l’escola.

Codi: 08001534.
Nom: CEIP Joan XXIII.
Població: Els Hostalets de Balenyà.
Pla: aconseguir i poder garantir les compe-
tències bàsiques atenent la diversitat dels
alumnes.

Codi: 08014681.
Nom: CEIP Santa Eulàlia.
Població: Berga.
Pla: educar en valors a l’escola i a la família.

Codi: 08015454.
Nom: CEIP Ramon Masip-Dolors Granés.
Població: Cardedeu.
Pla: la integració de les tecnologies de la
informació i la comunicació en el PCC.

Codi: 08045598.
Nom: CEIP Mil·lenari.
Població: Cardedeu.
Pla: potenciar els ensenyaments artístics per
a millorar les competències bàsiques.

Codi: 08038031.
Nom: CEIP Rosa Sensat.
Població: El Masnou.
Pla: competències bàsiques en el marc del
projecte lingüístic.

Codi: 08037528.
Nom: CEIP Sant Domènec.
Població: Santa Margarida i els Monjos.
Pla: mitjans de comunicació.

Codi: 08018145.
Nom: CEIP Pau Vila.
Població: L’Hospitalet de Llobregat.
Pla: ensenyament i aprenentatge de la dife-
rència.

Codi: 08020073.
Nom: CEIP Sant Ignasi.
Població: Manresa.
Pla: diversitat: noves tecnologies i art.

Codi: 08034321.
Nom: CEIP Torre Llauder.
Població: Mataró.
Pla: atenció a la diversitat d’alumnes d’in-
corporació tardana.

Codi: 08034489.
Nom: CEIP Catalunya.
Població: Sant Adrià de Besòs
Pla: des de la diversitat: aprenentatges sig-
nificatius.

Codi: 08025319.
Nom: CEIP Joan Casas.
Població: Sant Antoni de Vilamajor.
Pla: integrar les TIC en el desenvolupament
del currículum.

Codi: 08027237.
Nom: CEIP Antoni Grau Minguell.
Població: Sant Quintí de Mediona.
Pla: la diversitat.

Codi: 08035519.
Nom: CEIP Antoni Gaudi.
Població: Santa Coloma de Gramenet.
Pla: la ràdio com a mitjà per treballar la co-
municació intercultural a l’escola.

Codi: 08032312.
Nom: CEIP Miguel de Unamuno.
Població: Santa Coloma de Gramenet.
Pla: millora de les competències bàsiques i
de les habilitat social per aconseguir una
escola multicultural.

Codi: 08030522.
Nom: CEIP Vall del Ges.
Població: Torelló.
Pla: per una escola del segle XXI.

Codi: 08039291.
Nom: CEIP Cristòfor Mestre.
Població: Vilafranca del Penedès.
Pla: les noves tecnologies a l’escola.
Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08045628.
Nom: IES Celestí Ballera.
Població: Granollers.
Pla: fem-ho possible, fem l’institut sostenible.

Codi: 08019371.
Nom: IES Llobregat.
Població: Hospitalet de Llobregat.
Pla: l’èxit educatiu per a tothom.

Codi: 08051264.
Nom: IES Eduard Fontseré.
Població: Hospitalet de Llobregat.
Pla: estudiem i treballem per un futur millor.

Codi: 08044594.
Nom: IES Giola.
Població: Llinars del Vallès.
Pla: les energies alternatives i el seu apro-
fitament.

Codi: 08046748.
Nom: IES Thos i Codina.
Població: Mataró.
Pla: eduquem diferent: eduquem millor.

Codi: 08052207.
Nom: IES Puig-reig.
Població: Puig-reig.
Pla: educació per a la salut.

Codi: 08042056.
Nom: IES Can Puig.
Població: Sant Pere de Ribes.
Pla: l’ús de les operacions bàsiques del
pensament en l’assoliment de les capaci-
tats bàsiques i de la resta dels continguts
curriculars.

Codi: 08053108.
Nom: IES Reguissol.
Població: Santa Maria de Palautordera.
Pla: el projecte Palau.

Codi: 08035234.
Nom: IES Vil·la Romana.
Població: La Garriga.
Pla: projecte: mosaic.



Full de disposicions i actes administratius

852

Codi: 08044971.
Nom: IES de Gironella.
Població: Gironella.
Pla: model d’atenció a la diversitat.

Codi: 08053091.
Nom: IES El Foix.
Població: Santa Margarida i els Monjos.
Pla: avancem cap a un pla de millora.

Codi: 08020474.
Nom: IES Lluís de Peguera.
Població: Manresa.
Pla: atenció a la diversitat.

Codi: 08047133.
Nom: IES Cristòfor Ferrer.
Població: Premià de Dalt.
Pla: oberts a l’entorn.

Codi: 08045070.
Nom: IES Joan Miró.
Població: Hospitalet de Llobregat.
Pla: les competències bàsiques i noves tec-
nologies.

Seccions d’ensenyament secundari

Codi: 08057746.
Nom: SES Badalona.
Població: Badalona.
Pla: SES fins el 2005.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08033468.
Nom: CEIP La Salut.
Població: Collbató.
Pla: cap a una escola funcional, significati-
va i comprensiva.

Codi: 08016872.
Nom: CEIP Mare de Deu de la Muntanya.
Població: Esparreguera.
Pla: competències bàsiques.

Codi: 08016938.
Nom: CEIP Taquígraf Garriga.
Població: Esparreguera.
Pla: atenció a la diversitat.

Codi: 08035881.
Nom: CEIP L’Areny.
Població: Cornellà.
Pla: competències bàsiques de l’àmbit
lingüístic amb alumnes amb pèrdua au-
ditiva.

Codi: 08036056.
Nom: CEIP Folch i Torres.
Població: Esplugues.
Pla: competències bàsiques de l’àmbit lin-
güístic incorporant les TIC.

Codi: 08028163.
Nom: CEIP Montbau.
Població: Santa Margarida de Montbui.
Pla: competències bàsiques de l’àmbit lin-
güístic amb alumnes amb pèrdua auditiva.

Codi: 08043346.
Nom: CEIP Montserrat.
Població: Esparreguera.
Pla: assoliment de les competències bàsi-
ques.

Codi: 08053522.
Nom: CEIP La Ginesta.
Població: Vallirana.
Pla: millora global del centre.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08017131.
Nom: IES Severo Ochoa.
Població: Esplugues.
Pla: assoliment de les competències bàsiques.

Codi: 08017530.
Nom: IES Bruguers.
Població: Gavà.
Pla: competències bàsiques i atenció a la
diversitat.

Codi: 08020620.
Nom: IES Pompeu Fabra.
Població: Martorell.
Pla: qualitat total i millora continuada.

Codi: 08047492.
Nom: IES Ribera Baixa.
Població: Prat de Llobregat.
Pla: competències bàsiques.

Codi: 08043671.
Nom: IES El Palau.
Població: Sant Andreu de la Barca.
Pla: atenció a la diversitat.

Codi: 08026397.
Nom: IES Olorda.
Població: Sant Feliu de Llobregat.
Pla: atenció a la diversitat.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08028758.
Nom: CEIP Les Fontetes.
Població: Cerdanyola del Vallès.
Pla: l’escola més a prop.

Codi: 08053650.
Nom: CEIP Turó de la Guiera.
Població: Cerdanyola del Vallès.
Pla: atenció a les necessitats individuals i a
la diversitat.

Codi: 08021764.
Nom: CEIP Mitja Costa.
Població: Montcada i Reixac.
Pla: treball de fonètica i vocabulari a través
dels mitjans multimèdia.

Codi: 08032348.
Nom: CEIP 25 de setembre.
Població: Rubí.
Pla: adaptació de l’escola als nous reptes
socials.

Codi: 08038171.
Nom: CEIP Montessori.
Població: Rubí.
Pla: l’escola formadora de persones.

Codi: 08024066.
Nom: CEIP Alcalde Marcet.
Població: Sabadell.
Pla: posicionament social de l’escola Alcal-
de Marcet com a referent educatiu del barri
de can Puiggener.

Codi: 08024819.
Nom: CEIP Calvet d’Estrella.
Població: Sabadell.
Pla: necessitat d’un projecte preferent.

Codi: 08023980.
Nom: CEIP Juan Ramon Jiménez.
Població: Sabadell.
Pla: el procés continu d’aprenentatge.

Codi: 08024832.
Nom: CEIP Floresta.
Població: Sabadell.
Pla: per una escola millor.

Codi: 08026919.
Nom: CEIP Josep Gras.
Població: Sant Llorenç Savall.
Pla: Sant Llorenç inclusiu, al mapa i a la
xarxa.

Codi: 08044454.
Nom: CEIP Pilarín Bayés.
Població: Sant Quirze del Vallès.
Pla: la música i el teatre coma eixos verte-
bradors dels aprenentatges.

Codi: 08028497.
Nom: CEIP Santa Perpètua.
Població: Santa Perpètua de Mogoda.
Pla: millorar la comprensió lectora i la for-
mació de valors i potenciar la participació
dels alumnes.

Codi: 08038314.
Nom: CEIP Mare de Déu de Montserrat.
Població: Terrassa.
Pla: per una escola participativa.

Codi: 08051318.
Nom: CEIP Sant Llorenç del Munt.
Població: Terrassa.
Pla: coordinació entre els CEIPs Sant
Llorenç del Munt i Joan Marquès Casals amb
l’IES Cavall Bernat per a l’assoliment de les
competències bàsiques.

Codi: 08034485.
Nom: CEIP Joan Marquès Casals.
Població: Terrassa.
Pla: coordinació entre els CEIPs Sant
Llorenç del Munt i Joan Marquès Casals amb
l’IES Cavall Bernat per a l’assoliment de les
competències bàsiques.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08045306.
Nom: IES Ramon Casas i Carbó.
Població: Palau-solità i Plegamans.
Pla: millora de l’atenció a l’alumnat de l’ins-
titut.

Codi: 08035301.
Nom: IES Duc de Montblanc.
Població: Rubí.
Pla: tractament de la diversitat i absentisme.

Codi: 08054873.
Nom: IES Sant Cugat.
Població: Sant Cugat del Vallès.
Pla: consolidació i millora del funcionament
de l’institut.

Codi: 08053251.
Nom: IES Cavall Bernat.
Població: Terrassa.
Pla: coordinació entre els CEIPs Sant
Llorenç del Munt i Joan Marquès Casals amb
l’IES Cavall Bernat per a l’assoliment de les
competències bàsiques.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE GIRONA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 17004463.
Nom: CEIP Anicet de Pagès.
Població: Figueres.
Pla: millora de la qualitat.
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Codi: 17003215.
Nom: CEIP La Farga.
Població: Salt.
Pla: atenció a la diversitat i alumnes incor-
poració tardana.

Codi: 17007521.
Nom: ZER La Garriga.
Població: Avinyonet de Puigventós.
Pla: trobades.

Codi: 17003321.
Nom: CEIP Baldiri Reixach.
Població: Sant Feliu de Guíxols.
Pla: educació en valors.

Codi: 17004955.
Nom: CEIP Pompeu Fabra.
Població: Lloret de Mar.
Pla: ús de les noves tecnologies.

Codi: 17002302.
Nom: CEIP Lluís M. Mestres.
Població: Olot.
Pla: mediació escolar i resolució de conflictes

Codi: 17003151.
Nom: CEIP Silvestre Santaló.
Població: Salt.
Pla: atenció a la diversitat.

Codi: 17004751.
Nom: CEIP Tomàs Raguer.
Població: Ripoll.
Pla: cap a una escola inclusiva.

Centres públics d’educació especial

Codi: 17004748.
Nom: CEE Mare de Déu del Mont.
Població: Vilafant.
Pla: atenció als alumnes amb autisme i psi-
cosi infantil.

Codi: 17004724.
Nom: CEE Palau.
Població: Girona.
Pla: millora de la qualitat educativa.
Centres privats concertats

Codi: 17001942.
Nom: CP Sagrada Família.
Població: Girona.
Pla: treball cooperatiu.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 17005251.
Nom: IES El Pedró.
Població: L’Escala.
Pla: formació laboral.

Codi: 17000330.
Nom: IES Josep Brugulat.
Població: Banyoles.
Pla: qualitat i millora.

Codi: 17006769.
Nom: IES Llançà.
Població: Llançà.
Pla: millora de l’atenció a l’alumnat.

Codi: 17005352.
Nom: IES Palamós.
Població: Palamós.
Pla: millores: àmbit educatiu, organitzatiu i
de relació.

Codi: 17005042.
Nom: IES Carles Rahola.
Població: Girona.
Pla: ús de les noves tecnologies en l’apre-
nentatge d’idiomes estrangers.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LLEIDA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 25001618.
Nom: CEIP Guillem Isarn.
Població: La Fuliola.
Pla: millora de la qualitat del centre en or-
ganització de les àrees instrumentals amb
racons de treball.

Codi: 25004607.
Nom: CEIP Sant Miquel.
Població: Miralcamp.
Pla: assoliment d’objectius generals d’eta-
pa i reducció de l’absentisme escolar.

Codi: 25006409.
Nom: CEIP Joc de la Bola.
Població: Lleida.
Pla: estratègies de millora en l’adquisició per
l’alumnat de les habilitats lingüístiques.

Codi: 25007918.
Nom: ZER L’Oliver.
Població: Llardecans, Maials i Almatret.
Pla: augment de la qualitat global de la ZER:
processos d’ensenyament / aprenentatge,
assoliment de competències bàsiques i par-
ticipació de la comunitat educativa.

Codi: 25005880.
Nom: CEIP Frederic Godàs.
Població: Lleida.
Pla: millora de la qualitat global del centre
mitjançant aplicacions TIC.

Codi: 25004607.
Nom: CEIP Sant Gil.
Població: Torà.
Pla: seqüenciació de l’atenció a la diversi-
tat, una escola per a tots.

Codi: 25008212.
Nom: CEIP Pràctiques II.
Població: Lleida.
Pla: com ensenyar estratègies per desen-
volupar el creixement personal i social de
l’alumnat.

Codi: 25001291.
Nom: CEIP Jaume Balmes.
Població: Cervera.
Pla: millora de la qualitat global de l’educa-
ció al centre.

Codi: 25001084.
Nom: CEIP Joaquim Palacín.
Població: Bellvís.
Pla: millora de l’aprenentatge significatiu de
les llengües, tecnologia i música a primària.

Codi: 25006276.
Nom: CEIP Sant Jordi.
Població: Lleida.
Pla: atenció a la diversitat en el tractament
de la Llengua catalana i l’anglesa.

Codi: 25004000.
Nom: CEIP La Rosella.
Població: Rosselló.
Pla: acolliment i integració d’alumnes d’al-
tres cultures. Introducció de les TIC.

Centres públics d’educació especial

Codi: 25006744.
Nom: CEE L’Esperança.
Població: Lleida.

Pla: projecte per a l’escolarització compar-
tida, UAC, Formació Professional i increment
de la participació dels pares.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 25006148.
Nom: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Població: Lleida.
Pla: millora de la qualitat del centre i de la
pràctica docent.

Codi: 25002696.
Nom: IES Màrius Torres.
Població: Lleida.
Pla: augment de la qualitat global del cen-
tre; cohesió de l’equip docent, innovació
educativa en la introducció de les TIC en
tasques docents, motivació de l’alumnat i
participació dels pares.

Codi: 25006781.
Nom: IES Alfons Costafreda.
Població: Tàrrega.
Pla: millora de la qualitat del centre: asso-
liment de competències bàsiques en les di-
ferents ofertes educatives.

Codi: 25002787.
Nom: IES Joan Oró.
Població: Lleida.
Pla: adaptació del centre i del currículum a
l’oferta educativa, integració de les TIC a
l’àmbit socioeconòmic local.

Codi: 25002726.
Nom: IES Guindàvols.
Població: Lleida.
Pla: millora contínua de la qualitat dels en-
senyaments. Resposta als sectors implicats.
Cohesió del equip docent.

Codi: 25006409.
Nom: IES Maria Rúbies.
Població: Lleida.
Pla: estratègies de la comunicació amb tec-
nologia digital (audiovisuals multimèdia, pe-
riodisme gràfic, electrònic, radiofònic i au-
diovisual, pàgines web, disseny gràfic i
altres).

Codi: 25007517.
Nom: IES La Serra.
Població: Mollerussa.
Pla: atenció a la diversitat.

Codi: 25006513.
Nom: IES Manuel de Montsuar.
Població: Lleida.
Pla: estratègies d’atenció als diversos ritmes
d’aprenentatge i programa de diversificació
curricular.

Seccions d’ensenyament secundari

Codi: 25007025.
Nom: SES Morelló.
Població: Esterri d’Àneu.
Pla: comunitat educativa i entorn.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE TARRAGONA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 43005753.
Nom: CEIP Alberich i Cases.
Població: Reus.
Pla: transformar l’escola en una comunitat
d’aprenentatge.
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Codi: 43005169.
Nom: CEIP Pau Delclós.
Població: Tarragona.
Pla: potenciació de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació en la pràctica edu-
cativa.

Codi: 43009369.
Nom: CEIP Saavedra.
Població: Tarragona.
Pla: millora en el tractament de les compe-
tències bàsiques.

Codi: 43002776.
Nom: CEIP Salvador Espriu.
Població: Roda de Barà.
Pla: integració social, atenció a la diversi-
tat, i competències bàsiques amb enfoca-
ment constructivista.

Codi: 43006575.
Nom: CEIP Eladi Homs.
Població: Valls.
Pla: comunicació: l’atenció a la diversitat amb
alumnes de NEE i la utilització de les TIC.

Codi: 43004657.
Nom: CEIP Mestral.
Població: L’Hospitalet de l’Infant.
Pla: el tractament de la diversitat mitjançant
la tecnologia de la informació.

Codi: 43004815.
Nom: CEIP Pau Casals.
Població: El Vendrell.
Pla: l’atenció a la diversitat de l’alumnat i
millora de l’estructura organitzativa.

Codi: 43006356.
Nom: CEIP Marinada.
Població: Cambrils.
Pla: millora de la qualitat global del centre i
de la pràctica docent.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 43007233.
Nom: IES de Flix.
Població: Flix.
Pla: implantació d’estratègies de qualitat i mi-
llora per a l’obtenció dels certificats ISO 9002.

Codi: 43006630.
Nom: IES Pere Martell.
Població: Tarragona.
Pla: implantar el programa de qualitat i mi-
llora contínua per aconseguir el certificat ISO
9002.

Codi: 43008699.
Nom: SES Montsant.
Població: Cornudella.
Pla: potenciar i consolidar els equips docents
i la seva integració a l’entorn educatiu.

ANNEX 2

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08001820.
Nom: CEIP Milà i Fontanals.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
L’educació intercultural per mitjà de les àre-
es artístiques, el tractament de la llengua i
la coordinació.

Codi: 08001868.
Nom: CEIP Rubén Darío.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Actuacions adreçades a atendre alumnes
amb problemes greus de conducta.

Codi: 08001790.
Nom: CEIP Pere Vila.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Educació amb valors i atenció a la diversitat.

Codi: 08001789.
Nom: CEIP Cervantes.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Projecte d’atenció a la diversitat multicultural.

Codi: 08001891.
Nom: CEIP Collaso i Gil.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Aprendre a conviure.

Codi: 08001856.
Nom: CEIP Drassanes.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Estratègies metodològiques adequades a la
realitat plurilingüe i multicultural.

Codi: 08001601.
Nom: CEIP Parc Ciutadella.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Diversificació de recursos i estratègies per
facilitar l’aprenentatge.

Codi: 08001595.
Nom: CEIP Baixeras.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Atenció a la diversitat i foment de les habi-
litats socials i autonomia personal.

Codi: 08037814.
Nom: CEIP Alexandre Galí.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Pla d’atenció a la diversitat en condicions
difícils.

Codi: 08054903.
Nom: CEIP Mediterrània.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Pla d’atenció a la diversitat en condicions
desfavorides.

Codi: 08001832.
Nom: CEIP Castella.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
El joc multicultural i altres estratègies.

Codi: 080043802.
Nom: CEIP Costa i Llobera.
Població: Barcelona.
Pla: integració de la gestió i de l’organitza-

ció de l’etapa primària i secundària.
La coordinació primària i ESO.

Codi: 08002320.
Nom: CEIP Ciutat Comtal.
Població: Barcelona.
Pla: reforç dels aprenentatges bàsics en el
context de multiculturalitat.

Codi: 08002599.
Nom: CEIP Eduard Marquina.
Població: Barcelona.
Pla: escola i dificultat social externa, avui.

Codi: 08013081.
Nom: CEIP Coves d’en Cimany.
Població: Barcelona.
Pla: adequació i coneixement de l’entorn na-
tural de l’escola.

Codi: 08002459.
Nom: Elisenda de Montcada.
Població: Barcelona.
Pla: acollida a la diversitat des de projectes
variats.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08052581.
Nom: IES Tarradell.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Diferents projectes de millora de l’acció do-
cent.

Codi: 08013196.
Nom: IES Milà i Fontanals.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Diversos projectes per atendre la diversitat.

Codi: 08013238.
Nom: IES Verdaguer.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
El procés educatiu per a l’adquisició d’ha-
bilitats tècniques i comunicatives.

Codi: 08052839.
Nom: IES Consell de Cent.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Tractament de l’alumnat amb adaptacions
curriculars.

Codi: 08052608.
Nom: IES Pau Claris.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Estratègies organitzatives per atendre la di-
versitat.

Codi: 08034576.
Nom: IES Salvat Papasseit.
Població: Barcelona.
Pla: participació en el pla estratègic integrat
de Ciutat Vella.
Pla per a la millora dels aprenentatges es-
pecífics i la convivència.

Codi: 08013111.
Nom: IES Jaume Balmes.
Població: Barcelona.
Pla: preparació a l’ESO per orientar cap al
batxillerat.
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Codi: 08013470.
Nom: IES Barri Besòs.
Població: Barcelona.
Pla: tecnologia de la informació.

Codi: 08052748.
Nom: IES Roger de Flor.
Població: Barcelona.
Pla: projecte d’acció especial.

Codi: 08035167.
Nom: IES Barcelona-Congrés.
Població: Barcelona.
Pla: atenció a la diversitat des de diversos
àmbits.

Codi: 08013214.
Nom: IES Narcís Monturiol.
Població: Barcelona.
Pla: tractament de la diversitat globalment.

Codi: 08002678.
Nom: IES Ausiàs March.
Població: Barcelona.
Pla: segona llengua estrangera.

Codi: 08054228.
Nom: IES Joan Fuster.
Població: Barcelona.
Pla: la integració dels alumnes deficients au-
ditius en el marc de coordinació primària i
secundària.

Codi: 08034564.
Nom: IES Les Corts.
Població: Barcelona.
Pla: la diversitat tot assegurant una potent
preparació acadèmica.

Codi: 08013101.
Nom: IES Joan d’Àustria.
Població: Barcelona.
Pla: projecte pedagògic de tractament de
llengües.

Codi: 08045513.
Nom: IES Flos i Calcat.
Població: Barcelona.
Pla: optimitzar l’aprenentatge de l’alumnat
mitjançant diversos projectes.

Codi: 08013275.
Nom: IES Escola del Treball.
Població: Barcelona.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 08035039.
Nom: IES Bonanova.
Població: Barcelona.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08017232.
Nom: CEIP Agrupació Sant Jordi (abans ZER
Bages).
Població: Fonollosa.
Pla: una nova organització del treball diari.

Codi: 08020061.
Nom: CEIP Renaixença.
Població: Manresa.
Pla: connecta, art i aprenentatge.

Codi: 08044296.
Nom: CEIP Salvador Espriu.
Població: Badalona.
Pla: llegir, entendre, parlar, escriure i..., el
repte de la comunicació al segle XXI.

Codi: 08019216.
Nom: CEIP Busquets i Punset.
Població: L’Hospitalet de Llobregat.
Pla: noves tecnologies al currículum.

Codi: 08033997.
Nom: CEIP Primavera.
Població: Santa Coloma de Gramenet.
Pla: La ràdio, un mitjà per treballar: llengua
oral, habilitats socials.

Codi: 08020905.
Nom: CEIP Mare de Déu del Pilar.
Població: Mataró.
Pla: pla de millora de la qualitat a l’escola.
Relació família/entorn.

Codi: 08023335.
Nom: CEIP Mare de Déu de Montserrat.
Població: Premià de Mar.
Pla: escola integradora: l’atenció a la diver-
sitat.

Codi: 08030510.
Nom: CEIP Doctor Fortià i Solà.
Població: Torelló.
Pla: l’escola efectiva per a tots els alumnes.

Codi: 08025320.
Nom: CEIP La Monjoia.
Població: Sant Bartomeu del Grau.
Pla: educació integral.

Codi: 08030832.
Nom: CEIP Montseny.
Població: Vic.
Pla: diversitat cultural i social.

Codi: 08017712.
Nom: CEIP Ferrer i Guàrdia.
Població: Granollers.
Pla: el treball intercíclic a través dels tallers.

Codi: 08015107.
Nom: ZER Moianès.
Població: Calders.
Pla: les comunitats d’aprenentatge.

Centres privats concertats d’educació infan-
til i primària

Codi: 08030881.
Nom: Santa Catalina.
Població: Vic.
Pla: escolarització, integració social i com-
petències bàsiques.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08046736.
Nom: IES Milà i Fontanals.
Població: Vilafranca del Penedès.
Pla: millora dels plans d’acollida i de les es-
tratègies d’integració.

Codi: 08042019.
Nom: IES Badalona VII.
Població: Badalona.
Pla: la comunicació i l’expressió oral i escri-
ta en l’ensenyament i l’aprenentatge.

Codi: 08052918.
Nom: IES Bisbe Berenguer.
Població: L’Hospitalet de Llobregat.
Pla: l’ensenyament i l’aprenentatge: el grup
i la persona.

Codi: 08052921.
Nom: IES Eugeni d’Ors.
Població: L’Hospitalet de Llobregat.
Pla: l’autoavaluació i la millora en el centre
i la seva difusió externa.

Codi: 08052891.
Nom: IES Alt Berguedà.
Població: Bagà.
Pla: ús i aplicació de les noves tecnologies
de la informació per a l’assoliment de les
competències bàsiques.

Codi: 08043981.
Nom: IES J. Ramon Benaprés.
Població: Sitges.
Pla: integració dels cicles formatius d’hote-
leria a l’IES i organització específica del
nostre centre.

Codi: 08052876.
Nom: IES Argentona.
Població: Argentona.
Pla: pla per a la millora a l’atenció a la diver-
sitat i la integració social de l’alumnat.

Codi: 08021260.
Nom: IES Alexandre Satorras.
Població: Mataró.
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat.

Codi: 08058404.
Nom: IES de Torelló.
Població: Torelló.
Pla: organització, currículum i reforç de les
competències bàsiques.

Codi: 08017931.
Nom: IES Antoni Cumella.
Població: Granollers.
Pla: la millora i la qualitat en el primer cicle.

Codi: 08035362.
Nom: IES Alt Penedès.
Població: Vilafranca del Penedès.
Pla: estratègies de qualitat i millora contí-
nua.

Codi: 08035313.
Nom: IES Quercus.
Població: Sant Joan de Vilatorrada.
Pla: estratègies de qualitat i millora contí-
nua.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08023074.
Nom: CEIP Sant Cosme i Sant Damià.
Població: El Prat de Llobregat.
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració; col·laboració
amb la Universitat de Barcelona.

Codi: 08031198.
Nom: CEIP Dr. Fleming.
Població: Viladecans.
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.

Codi: 08042834.
Nom: CEIP Can Palmer.
Població: Viladecans.
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració d’alumnes amb
necessitats educatives especials.

Codi: 08015855.
Nom: CEIP Vista Alegre.
Població: Castelldefels.



Full de disposicions i actes administratius

856

Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08041374.
Nom: IES La Mallola.
Població: Esplugues de Llobregat.
Pla: ús i aplicació de les noves tecnologies
en les estratègies d’adquisició de les com-
petències bàsiques a l’ensenyament secun-
dari obligatori.

Codi: 08053303.
Nom: IES Trueta.
Població: El Prat de Llobregat.
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.

Codi: 08053364.
Nom: IES Josep Mestres Busquets.
Població: Viladecans.
Pla: reforç i assegurament de les compe-
tències bàsiques amb estratègies d’atenció
a la diversitat i d’integració.

Codi: 08021430.
Nom: IES Lluís de Requesens.
Població: Molins de Rei.
Pla: extensió de l’aprenentatge i l’ús de les
llengües estrangeres a l’ensenyament se-
cundari obligatori i programes europeus.

Seccions d’ensenyament secundari

Codi: 08046657.
Nom: SES Joaquim Blume.
Població: Esplugues de Llobregat.
Pla: integració de l’activitat esportiva inten-
siva i currículum general a l’ensenyament
secundari.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08039896.
Nom: CEIP Escola Bellaterra.
Població: Cerdanyola del Vallès (Bellaterra).
Pla: ús de les noves tecnologies.

Codi: 08030224.
Nom: CEIP Antoni Ubach.
Població: Terrassa.
Pla: l’atenció a la diversitat.

Codi: 08029362.
Nom: CEIP Germans Amat.
Població: Terrassa.
Pla: l’atenció a la diversitat.

Codi: 08024820.
Nom: CEIP Pau Casals.
Població: Sabadell.
Pla: el tractament de la diversitat i l’atenció
als alumnes amb necessitats educatives es-
pecials.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08042020.
Nom: IES Vallès.
Població: Sabadell.
Pla: estratègies organitzatives i d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 08053236.
Nom: IES Rovira i Fons.

Població: Santa Perpètua de Mogoda.
Pla: necessitats d’inversió i desplegament
curricular.

Codi: 08030339.
Nom: IES de Terrassa.
Població: Terrassa.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 08024893.
Nom: IES Castellarnau.
Població: Sabadell.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Seccions d’ensenyament secundari

Codi: 08046694.
Nom: SES Centre Alt Rendiment.
Població: Sant Cugat del Vallès.
Pla: integració de l’activitat esportiva inten-
siva i currículum general a l’ensenyament
secundari.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE GIRONA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 17001425.
Nom: CEIP Eiximenis.
Població: Girona.
Pla: estratègies organitzatives, d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 17001449.
Nom: CEIP Annex-Joan Puigbert.
Població: Girona.
Pla: estratègies organitzatives, d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 17004347.
Nom: CEIP Font de la Pólvora.
Població: Girona.
Pla: reforç de les competències bàsiques
amb estratègies d’atenció a la diversitat i
d’integració.

Codi: 17004335.
Nom: CEIP Santa Eugènia.
Població: Girona.
Pla: millora de les estratègies d’integració i
dels plans d’acollida.

Codi: 17001954.
Nom: CEIP Vila-roja.
Població: Girona.
Pla: reforç de les competències bàsiques
amb estratègies d’atenció a la diversitat i
d’integració.

Centres públics d’educació especial

Codi: 17001693.
Nom: CEE Font de l’Abella.
Població: Girona.
Pla: estratègies d’atenció a alumnes amb
necessitats educatives especials derivades
de disminucions relacionades amb la psicosi
i l’autisme.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 17006708.
Nom: IES Celrà.
Població: Celrà.
Pla: estratègies organitzatives i d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 17002399.
Nom: IES La Garrotxa.
Població: Olot.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 17004499.
Nom: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Població: Girona.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LLEIDA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 25002003.
Nom: CEIP Santa Maria de Gardeny.
Població: Lleida.
Pla: agrupacions flexibles i hàbits.

Codi: 25006197.
Nom: CEIP Terres de Ponent.
Població: Lleida.
Pla: projecció externa: donem-nos a conèi-
xer.

Codi: 25005430.
Nom: CEIP Joan XXIII.
Població: Lleida.
Pla: atenció a la diversitat i noves tecnolo-
gies.

Codi: 25002064.
Nom: CEIP Camps Elisis.
Població: Lleida.
Pla: lectura i escriptura i coneixement de
l’entorn.

Codi: 25002106.
Nom: CEIP Pardinyes.
Població: Lleida.
Pla: capacitats bàsiques i àrees instrumentals.

Codi: 25000781.
Nom: CEIP Àngel Guimerà.
Població: Balaguer.
Pla: millora d’hàbits i tecnologia de la infor-
mació.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 25006771.
Nom: IES Ronda.
Població: Lleida.
Pla: tecnologia de la informació i la comuni-
cació per potenciar la igualtat d’oportunitats.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE TARRAGONA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 43001671.
Nom: CEIP Joan Miró.
Població: Mont-roig del Camp.
Pla: atenció a la diversitat: alumnes estran-
gers i alumnes d’incorporació tardana.

Codi: 43000263.
Nom: CEIP Sant Jordi.
Població: L’Ametlla de Mar.
Pla: seguiment i avaluació de l’alumnat en
relació amb les competències bàsiques.

Centres privats concertats

Codi: 43003112.
Nom: Col·legi Sant Rafael.
Població: La Selva del Camp.
Pla: atenció a la diversitat dels alumnes amb
necessitats educatives especials.
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Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 43007661.
Nom: IES Ramon de la Torre.
Població: Torredembarra.
Pla: estratègies organitzatives i d’atenció i
seguiment de l’alumnat per a l’assoliment
de les competències bàsiques.

Codi: 43007166.
Nom: IES Lluís Domènech i Montaner.
Població: Reus.
Pla: potenciació de la tecnologia de la infor-
mació i de la comunicació.

Codi: 43006101.
Nom: IES Montsià.
Població: Amposta.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 43004441.
Nom: IES l’Ebre.
Població: Tortosa.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 43007038.
Nom: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Població: Cambrils.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

Codi: 43003653.
Nom: IES Comte de Rius.
Població: Tarragona.
Pla: estratègies de qualitat i millora contínua.

(01.177.007)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2001, per la
qual es fa pública la concessió de llicències
retribuïdes per dur a terme treballs de re-
cerca i estudis directament relacionats amb
els llocs de treball durant el curs 2001-2002,
destinades als funcionaris de carrera dels
cossos de mestres, de professors depen-
dents del Departament d’Ensenyament i als
del cos d’inspectors al servei de l’adminis-
tració educativa.

De conformitat amb la Resolució de 2
d’abril de 2001 (DOGC núm. 3363, de
5.4.2001), per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de llicències retri-
buïdes per dur a terme treballs de recerca
i estudis directament relacionats amb els
llocs de treball durant el curs 2001-2002,
destinades al funcionariat de carrera dels
cossos de mestres, professors i d’inspec-
tors dependents del Departament d’Ense-
nyament al servei de l’administració educa-
tiva, i atesa la proposta de la comissió
seleccionadora constituïda d’acord amb
l’apartat 4 de la Resolució esmentada,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució la llista de persones que han obtin-
gut una llicència retribuïda per dur a terme
treballs de recerca i estudis directament re-
lacionats amb els llocs de treball, per al curs
2001-2002.

—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució la llista de persones no seleccio-
nades.

—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Re-
solució la llista d’exclosos del concurs.

—4 Si es produeix alguna renúncia, la lli-
cència que quedi vacant serà concedida al
candidat no seleccionat que tingui més
puntuació en la corresponent modalitat.

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 el director ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa, 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 proce-
diment 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, 29 de juny de 2001

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicèn-
cia retribuïda

Cognoms i nom DNI Punts

Lloc de treball: Inspecció
Modalitat A (tot el curs escolar 2001-2002)

Escué Olivé, Joan ....................... 039305336 27,85

Lloc de treball: docent
Modalitat A (tot el curs escolar 2001-2002)

Torra Bitlloch, Montserrat ........... 039300736 36,00
Busquets Prat, Oriol ................... 037656402 32,80
Lalana Espuña, Emilio ................ 017826866 31,95
Masip Utset, Maria ..................... 046500250 31,30
Pibernat Riera, Lluís ................... 040948205 31,27
Sánchez Cano, Manuel .............. 040263819 31,26
Sales Rufí, Josep ........................ 037238259 30,99
Doltra Tapiola, Marta .................. 038001248 30,90
Aliberas Maymí, Joan ................. 038764973 30,62
Planas Gamundi, Josep ............. 040273601 30,45
Moreno Oliver,
Francesc Xavier ........................... 036508404 29,84
Català Agras, Mireia ................... 036899437 29,34
Martin Manzano, Carme ............. 039309094 29,25
Xifré Arroyo, Àngel ...................... 039856366 29,23
Montón Sales, M. José .............. 018880982 29,10
Prió Burgués, Jordi ..................... 078071611 29,05
Pérez Viñas, Ana M. ................... 037319268 28,67
Bescós Calleja, Victòria ............. 040869268 28,50
Ciscart Beà, Carme .................... 040860055 28,49
Custodio Fitó, Enric .................... 046110966 28,48
Moreno Rams, Ángela ................ 035053749 28,45
Riera Cortés, Antoni ................... 037258130 28,44
Martínez Fernando,
Antonio ........................................ 077282268 28,30
Rey Barbachano, Roger ............. 012739073 28,25
Perxachs Juandó, Clara ............. 077900543 28,14

Cognoms i nom DNI Punts

Farré Vilalta, Immaculada ........... 040894376 28,14
Suau Puig, F. Xavier ................... 040865890 28,09
Martorell Coca, Josep M. .......... 039676799 28,08
Vall Parera, M. Carme ................ 033878270 27,98
Peleato Labata, Mariano J. ........ 046521375 27,95
Rabadà Molina, Isidre ................. 046014886 27,90
Lledó Cunill, Eulàlia .................... 046312642 27,50
Mindán Navarro, Joaquín ........... 017191219 27,45
Andrés Garralaga, Ignacio ......... 017852748 27,31
Verdaguer Autonell, M. Teresa ... 077089221 27,28
Rius Oliva, Lluís .......................... 077908400 27,16
Sàez Sagarra, Esther ................. 036908643 27,15
Masó Monclús, Anna M. ............ 037307096 27,12

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)

Camats Alòs, M. Dolors ............. 078073969 30,74
Moya Obes, Jeroni ..................... 037714469 30,33
Català Agràs, Glòria ................... 036914267 28,66
Iranzo García, Pilar ..................... 039668562 28,12
Casasnovas Manau, M. Teresa . 073186305 27,33
Riera Codina, Jaume .................. 037722199 27,24
Sanjuan González, Carme .......... 040891680 27,17
Benet Pugés, Roser ................... 036954347 26,96
Velasco Martín, M. Carmen ....... 012232724 26,42
Pachés Leal, Mercè .................... 046119882 26,17
Farjas Bonet, Anna ..................... 046672395 26,06
Hernandez Barber, Soledad ....... 036900032 26,05
Valero Saiz, José ........................ 005093338 25,80
Arxe Gálvez, Pilar ....................... 037248935 25,70
Jiménez Guerrero, Antoni .......... 040267969 25,64
Palou Vicens, Sílvia .................... 040301045 25,47
Peña Pérez, Rosario ................... 003436112 25,38
Lloret Cantero, Joana ................. 036512111 25,36
Faro Rodríguez,
Juan Carles ................................. 043401976 25,25
López del Amo, José Luis ......... 035100319 24,89
Puig Amat, Enrique ..................... 037363871 24,75
Navarro Roca, M. Rosa ............. 040857020 24,71
Farré Espar, Pilar ........................ 040855725 24,70
Farran Vall, Antoni ...................... 078068218 24,49
Saguer Canadell, Neus .............. 040294173 24,33
Soler Prats, Josep M. ................ 040258661 24,10
Molino Tejedor, Lluís M. ............. 040280980 24,09
Bofarull Vidal, M. Teresa ............ 039667656 24,05
Casals Goma, Carles .................. 037729896 23,81
Llop Campanales, Felicitat ......... 017707876 23,49
Llobet Vila, M. Carme de ........... 040275047 23,43
Barlam Aspachs, Ramon ........... 039335855 23,43

ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades

P=punts; M=motiu (A=no haver estat preselecci-
onat segons l’apartat 5.1 de la convocatòria; B=no
complir els requisits de l’apartat 6.1 de la convo-
catòria).

Cognoms i nom DNI P/M

Lloc de treball: docent
Modalitat A

Alegre Roig, Cesáreo .................. 078067562 B
Alegre Valls, Enrique .................... 035071768 B
Alegret Pàmpols, Magda ............. 043400833 B
Almajano Pablos, M. Pilar ........... 017867626 B
Alsina Masmitjà, Gemma ............ 040964717 B
Álvarez Urgellés, Mercè ............... 046323470 A
Aparici Llanas, M. Pilar ............... 036450280 A
Arada Acebes, Raquel ................ 038555939 A
Arbúes Castán, Antònia M. ......... 033875862 B
Arias Martínez, Juan B. ............... 040957082 A
Arias Prieto, Inmaculada ............. 034236770 A
Barallat Bares, Mercè .................. 050393037 A
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Cognoms i nom DNI P/M

Barceló Panadès, Josep ............. 037309538 A
Barranco Cascon, Dolors ............ 036920684 25,62
Batallé Pou, Àngels ..................... 038385533 B
Bayo Delgado, Lucía ................... 038494200 A
Bayo Pla, Jaume .......................... 077095567 B
Biosca Villaroya, Guillem ............. 040856418 25,60
Bofarull Vidal, M. Teresa ............. 039667656 B
Bosch Grau, Carme ..................... 036500631 B
Bueno Pelfort, Montserrat ........... 039003533 24,85
Busquets Gasulla, Joan .............. 036479715 26,34
Cabaces Aloma, Roser ............... 036936204 24,84
Cabré Playa, Martí M. ................. 046580085 A
Cañellas Julià, Celia .................... 038469398 26,49
Carballo García, Luis ................... 036927534 A
Casas Gómez, Esther ................. 038499871 23,15
Castellví Gironès, Pere ................ 038068060 B
Castillo Franco, Angel ................. 007837002 A
Català Agràs, Glòria .................... 036914267 25,54
Cobo Lozano, Pedro ................... 025917985 A
Cortés Morató, Jordi ................... 037715716 B
Costa Justes, M. Dolors ............. 039020738 A
Domènech Gusano, M. José ...... 008790760 B
Duque Amusco, Alejandro .......... 028339734 B
Echezarreta Garrido,
Anastasia ...................................... 017101711 A
Escudé Miquel, Carme ................ 046317692 A
Escudero Guàrdia, Jordi ............. 043394699 20,12
Espinós Plà, Lluís ........................ 040818223 B
Esteve Vidal, Joaquím ................. 040328789 B
Fernández Medrano, Hortensia .. 037237573 A
Fernández-Mera Càceres,
Carmen ......................................... 039833353 A
Ferrer Ginés, Núria ...................... 036482680 A
Ferres Lahoz, Pilar ....................... 077900191 A
Figueras Bañon, Arcadi ............... 077285664 A
Figuerola Martín, Esther I. ........... 046529388 A
Flotats Vicens, Sergi .................... 037367549 B
Folguera Farré, Joan ................... 040877720 A
Fuste Garcia, Alicia E. ................. 046217498 B
Garcia Debesa, Dolors ................ 040280208 A
García Munuera, Santiago .......... 037777975 26,17
Gassiot Matas, Lluís .................... 036460796 A
Gimeno Manzanera,
M. Carmen ................................... 052674114 18,84
Gironès García, Sebastià ............ 039834037 A
Gomis Rabassa, Isabel ............... 039824994 26,40
Goñi Morales, Jordi ..................... 038485791 24,78
Gràcia Osuna, Joan ..................... 039652389 26,48
Güell Sanmartín, Concepció ....... 037360443 B
Guirao Garriga, Esther ................ 043403798 A
Gurrera Lluch, Montserrat ........... 038779750 26,58
Hernández Prudencio,
Margarita ...................................... 038432767 22,98
Hernández Rabanal, Carme ........ 046583372 A
Isidro Donate, Felipe ................... 035060148 A
Lacasa Escartín, Gemma ............ 035045289 20,74
Lago Martínez, José R. ............... 036028214 B
Laguna Manchon, Sara ............... 043680242 A
Lecina Lanau, Ismael ................... 073185670 B
Llobet Martí, Bernat .................... 046652458 B
Lluva Andrés, Josep M. .............. 036960311 19,31
López Sánchez, José M. ............ 030433995 25,23
Lorenzo Vicente, Emiliano ........... 038495364 A
Lozano Roig, Julian ..................... 039659321 26,08
Luengo Ballester, Domènec ........ 037726142 A
Luri Medrano, Gregorio ............... 016002287 A
Manzano Tovar, Raül ................... 040887449 A
Marín Peralta, Beatriz .................. 037330114 B
Martínez Santafé, Josep Joan .... 037734015 A
Martorell Guaita, Laura ................ 022511584 26,90
Mas Sastre, M. Carmen .............. 046556837 A
Masanés Casaponsa, Cristina .... 039338152 25,00
Masip Morillo, Joana ................... 052203199 B
Mateu Hurtado, Maria ................. 033862491 A

Cognoms i nom DNI P/M

Mateu Zorita, Jordi ...................... 046567593 B
Menéndez-Arango Juaneda,
Pedro ............................................ 039322683 21,46
Moreno Castillo, Enrique ............. 033180330 A
Muntada Vendrell, Lluís ............... 077909171 26,32
Muria Maldonado, Sergio ............ 040933645 B
Narváez Ferri, Manuela ............... 037318048 A
Naya Ariste, Isabel ....................... 017850985 B
Nebot Llombart, Víctor ................ 018885728 26,25
Oganissian Oganissian,
M. Ulieuna .................................... 047653798 A
Padullés Rosell, Josep M. .......... 040878740 B
Pages Jorda, Vicenç ................... 040432551 B
Pallàs Guasch, Josep M. ............ 039661588 A
Pañella Barrachina, Carme ......... 077053605 23,40
Parisi Baradad, Marc ................... 039678855 A
Perpiñán Yuste, Avelino .............. 036942771 B
Pipó Comorera, Joan .................. 078070573 B
Pladevall Arumí, Antoni ............... 033930481 A
Planas Sisquella, Mireia .............. 046113637 26,58
Porta Fabregat, Josep M. ........... 040882306 B
Puig Salvador, Elisenda ............... 046107605 26,24
Puigduvi Vallalta, Montserrat ...... 038804697 B
Puntas Calveras, Jordi ................ 077271556 16,77
Quesada Baiges, Olga ................ 040969433 A
Reverté Vidal, Maria Pilar ............ 078576009 26,96
Rodríguez Barral, Paulino ........... 037673267 B
Roher Martori, Jaume ................. 077529966 B
Roig Antó, Albert ......................... 040915198 25,00
Rosa Montagut, M. Amparo ....... 020805402 20,36
Royo Magallón, M. del Pilar ....... 017670960 A
Sales Guardia, Rosa .................... 046214052 B
Salvador García, Martí ................. 077282730 B
Samaniego Raventós, Joan ........ 035059115 B
Samper Martínez, J. Lluís ........... 022875602 B
Santamaria Pascual, Demetri ..... 021622129 A
Santos Botana, Elena .................. 037324531 21,31
Sebastià Simarro, Ricard ............ 035073601 B
Secorún Portolà, Ángel ............... 046323959 B
Segura Cloquell, Marta ............... 037686619 A
Simó Peralta, M. Josep .............. 037740053 23,08
Solé Boronat, Gemma ................. 039688479 21,13
Soler Sabanès, Susanna ............. 039328759 B
Tello Garcia, Ascensión ............... 039018281 26,85
Torne Teixidó, Ramon .................. 040882140 26,46
Torrents Buxó, Carme ................. 077281514 26,28
Vallejo Forés, Guillem .................. 035049574 B
Vallès Esteve, Àngels .................. 077288459 A
Vallès Villanueva, Joan ................ 039032916 B
Veny Mesquida, Joan R. ............. 040970093 B
Vergés Bartau, Frederic .............. 041093238 B
Vicente Farran, Anna ................... 046317361 25,90
Vila Auge, Joan ............................ 040289014 20,67
Vila Catalán, Agnès ..................... 038068473 25,74
Vila Coll, Mercè ............................ 040277061 25,44

Modalitat B

Alconchel Rauli, Beatriz .............. 017710327 A
Arnal Agustín M. Rosario ............ 018402846 23,33
Badal Josa, Jordi ......................... 037733654 A
Bailón Bonachera, Encarnación . 036544311 22,07
Bertó Soto, Mònica ..................... 043677326 A
Biendicho Vidal, Jordi ................. 039680772 A
Bosch Carrera, M. Dolores ......... 040846691 A
Bragulat Isach, Joan M. .............. 040296694 B
Cano Menéndez, M. Dolors ........ 036476785 A
Carrasco Martínez, Cristina ........ 040882652 20,88
Castañer Ribot, Narcís ................ 040248699 B
Coderch Sancho, Joan ............... 036967825 B
Cortadellas Gratacós, Xavier ...... 077999115 20,33
Costa Llobet, Joaquím ................ 077609187 15,30
Delgado Romero, Josep M. ........ 031159771 A
Farjas Bonet, Anna ...................... 046672395 22,81

Cognoms i nom DNI P/M

Fernández Puig, Victòria ............. 035023736 A
Gallego Bademunt, Anna ............ 040850836 B
García Morano, Pablo ................. 046132753 19,86
Guasch Huguet,
Josep Maria ................................. 040882296 B
Llaquet Saiz, Jordi M. ................. 037282241 A
Marin Rot, Natividad .................... 077278878 23,08
Marsal Riuz, Mercedes ................ 035018082 A
Martín Tudela, Ester .................... 044002894 A
Martínez Primo, Carme ............... 040850418 A
Morales Aznar, Josep .................. 043414000 B
Oganissian Oganissian,
M. Ulieuna .................................... 047653798 A
Plana Vidal, Maria Teresa ............ 040861804 A
Riera Serrado, Teresa .................. 037602744 A
Rodríguez García, Fàtima ........... 037309642 A
Rodríguez Moreno, M. Carmen .. 033923802 21,50
Rosello Moya, Juan ..................... 041443169 A
Rotés Rull, Helena ....................... 037663244 A
Sánchez Agustí, Ferran ............... 039298791 A
Sanz Güell, M. Victoria ................ 046215165 23,20
Torra Baraldes, Lluís Josep ........ 078149314 23,14
Tur Bonet, José A. ...................... 022955182 A
Vela Pueyo, Immaculada ............. 036950083 A
Vilagut Macià, Pilar ...................... 046328051 23,01

ANNEX 3

Llista d’exclosos de la convocatòria

M=Motiu

Cognoms i nom DNI M

Lloc de treball: docent
Modalitat A

Vergés Clemente,
M. Rosa ............................. 077064823 Renúncia

Modalitat B

Ferrer I Ginés, Núria ......... 036482680 Renúncia
Riba Minyana, Núria ......... 046209111 Renúncia
Sánchez Cano,
Manuel ............................... 040263819 Renúncia

(01.178.028)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2001, de ci-
tació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 329/2001.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs contenciós administratiu núm.
329/2001, interposat per la Confederació
General de Treball de Catalunya;

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

Resolc:

—1 Citar els possibles interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 329/
2001, interposat contra la Resolució de 6
de març de 2001, per la qual es resolen amb
caràcter provisional modificacions i renova-
cions de concerts educatius de centres
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docents privats per als nivells obligatoris i
d’educació infantil, per tal que puguin pre-
sentar-se davant l’esmentada Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Resolució al DOGC.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.163.055)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 73/01).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 73/01.

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

ment de mobiliari escolar homologat amb
destinació als centres docents públics de
Catalunya.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació d’adjudicació.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 23.204.560 ptes., equivalent

a 139.462,21 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: se’n dispensa la seva cons-

titució d’acord amb els articles 35.1 del Reial
decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

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

turals comptats des de l’endemà de la

publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

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

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

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

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 2.2 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 4 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.185.009)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 74/01).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 74/01.

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

ment de rètols d’exterior amb destinació als
centres docents públics de Catalunya.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació d’adjudicació.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les

administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 8.300.000 ptes., equivalent

a 49.884,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: se’n dispensa la seva cons-

titució d’acord amb els articles 35.1 del Reial
decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudi-
cació.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és festiu, la
presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

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

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

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

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb allò
previst al punt 2.2 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.
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—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra del material sol·licitat.

Barcelona, 4 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

 (01.185.010)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 87/01).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 87/01.

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

ment d’equips d’idiomes portàtils amb des-
tinació als centres docents públics de
Catalunya.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació d’adjudicació.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 12.810.000 ptes., IVA inclòs,

equivalent a 76.989,65 euros.

—5 Garanties
Provisional: se’n dispensa la seva cons-

titució d’acord amb els articles 35.1 del Reial
decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractacions de
les administracions públiques.

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

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

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

c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext. 3758-3759-

3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
g) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació.

Entitat: Registre General del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament.

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

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb allò
previst al punt 2.2 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 4 de setembre de 2001.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de l’A-
nunci serà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra del material sol·licitat.

Barcelona, 4 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.185.012)

ORDRE de 3 de juliol de 2001, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió d’ajuts individuals al professorat per
participar en cursos d’especialització, màs-
ters, cursos de postgrau i altres activitats
de formació permanent.

En l’actual ordenació del sistema educa-
tiu es reconeix la formació permanent com
a una responsabilitat de les administracions
educatives, les quals han d’establir els mit-
jans oportuns per tal d’afavorir la formació
del professorat.

 El Pla de formació permanent del Depar-
tament d’Ensenyament inclou entre els seus
objectius el de potenciar i incentivar la par-
ticipació del professorat en les activitats de
formació, i preveu per aquest motiu la con-
cessió d’ajuts econòmics per a les despe-
ses generades per l’assistència a les activi-
tats de formació.

 Amb aquesta finalitat, 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 facul-
tats atribuïdes a l’article 12 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administra-

ció de la Generalitat de Catalunya, i a l’ar-
ticle 93 del Decret legislatiu 9/1994;

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

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
la concessió d’ajuts individuals per a la par-
ticipació en activitats de formació perma-
nent del professorat realitzades durant el
curs 2000-2001.

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

Article 3. Destinar a la resolució d’aquest
concurs la quant i tat tota l  màxima de
68.000.000 de pessetes (408.688,23 euros),
amb càrrec a la partida 06.02.482.02/8 del
pressupost vigent.

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen
caràcter recurrent.

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 interessades po-
den interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat 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 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 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, 3 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquesta convocatòria és
la concessió d’ajuts per a les despeses ori-
ginades per la participació en activitats de
formació previstes en els diferents blocs del
Pla de formació permanent, segons els con-
ceptes següents:

a) Despeses de matrícula.
b) Despeses de desplaçaments.
c) Despeses de telèfon en cas de cursos

no presencials.
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—2 Poden sol·licitar un ajut el professorat
d’ensenyament no universitari en actiu amb
destinació en centres docents públics de
Catalunya, el professorat de centres docents
privats concertats que estigui en nòmina de
pagament delegat del Departament d’Ense-
nyament, els professionals dels serveis edu-
catius del Departament d’Ensenyament i els
funcionaris del cos d’inspectors d’educació
i del cos d’inspectors al servei de l’Admi-
nistració educativa que exerceixen la funció
inspectora en l’àmbit territorial de Catalunya.

—3 Característiques dels ajuts
3.1 Els ajuts, que es faran efectius en un

sol lliurament, es concediran per la participa-
ció en activitats de formació dutes a terme
durant el curs 2000-2001 i directament rela-
cionades amb el lloc de treball de la persona
sol·licitant. Les activitats han d’haver finalitzat
abans del 15 de setembre de 2001.

3.2 La quantia dels ajuts serà fixada in-
dividualment segons les prioritats establer-
tes al punt 4, la tipologia del programa en
què s’emmarca l’activitat, la durada, les
despeses de matrícula i el lloc on es realitzi.

3.3 Per a una determinada activitat no
es podrà concedir més de 100.000 pesse-
tes (601,01 euros) en concepte de matrícula
ni més de 75.000 pessetes (450,76 euros)
en concepte de desplaçaments i/o telèfon.

3.4 L’import total dels ajuts concedits a
un determinat beneficiari no podrà superar
les 200.000 pessetes (1.202,02 euros).

3.5 No es concediran ajuts per a matrí-
cula en les activitats organitzades directa-
ment pel Departament d’Ensenyament o
patrocinades per aquest, ni en les activitats
en què l’import de la matrícula sigui inferior
a 8.000 pessetes (48,08 euros).

3.6 No es concediran ajuts per a des-
plaçaments quan el nombre total de quilò-
metres recorreguts durant tota l’activitat si-
gui inferior a 400, ni quan els costos del
transport públic siguin inferiors a 4.000 pes-
setes (24,04 euros). Tampoc no se’n con-
cediran quan els desplaçaments siguin dins
la mateixa població.

3.7 No es concediran ajuts per aquelles
activitats per a les quals la persona sol·li-
citant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.

3.8 Als ajuts se’ls aplicarà la retenció de
l’IRPF que correspongui.

—4 Prioritats
Per a la concessió dels ajuts s’establiran

les prioritats:
1a. Cursos d’especialització en educació

infantil, educació musical, educació física,
llengües estrangeres i pedagogia terapèuti-
ca regulats per l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996) i homo-
logats pel Departament d’Ensenyament.

Cursos de postgrau o màsters de direc-
ció i gestió de centres educatius.

2a. Altres cursos de postgrau o màsters
de temàtiques directament relacionades amb
el lloc de treball de la persona sol·licitant.

3a. Activitats de formació permanent di-
rectament relacionades amb el lloc de tre-
ball de la persona sol·licitant.

—5 Presentació de sol·licituds i terminis
5.1 Per prendre part en aquesta convo-

catòria s’ha de presentar una sol·licitud,
segons el model que es trobarà a disposi-

ció dels interessats a la seu central del De-
partament d’Ensenyament i a les seves de-
legacions territorials, i també a Internet, a
l’adreça http://www.xtec.es/sgfp.

La sol·licitud s’adreçarà al director gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa.

5.2 S’haurà d’emplenar una sol·licitud
per a cada una de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut.

5.3 Les sol·licituds s’han de presentar
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials o
en qualsevol dels llocs que preveu 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 s’opti per presentar
la sol·licitud en una oficina de correus, es
farà en sobre obert perquè la sol·licitud si-
gui datada i segellada pel personal de cor-
reus abans de ser certificada.

5.4 El termini de presentació de sol·li-
cituds s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fina-
litzarà el 30 de setembre de 2001.

5.5 A la sol·licitud s’han de fer constar:
a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives de l’activitat

per la qual se sol·licita l’ajut, així com la
despesa realitzada.

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

d) Si es tracta de professorat amb des-
tinació a centres docents municipals, les
dades bancàries.

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

5.6 La documentació que cal adjuntar
a la sol·licitud és la següent:

a) Fotocòpia compulsada del full d’ins-
cripció o matrícula en què s’especifiqui l’im-
port de la despesa.

b) Fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència expedit per l’entitat organitza-
dora de l’activitat.

c) Certificat de la direcció del centre en
què es faci constar que la persona sol·licitant
exerceix actualment al centre. En el cas dels
centres privats concertats, es farà constar
també que la persona sol·licitant està en
nòmina de pagament delegat. Aquest cer-
tificat no és necessari en el cas de profes-
sionals destinats a serveis educatius ni en
el cas d’inspectors i inspectores.

d) Programa de l’activitat o descripció
dels seus continguts.

e) En cas de desplaçaments amb trans-
port públic, originals dels justificants de la
despesa. Aquesta documentació original
podrà ser recollida fins al 31 de gener de
2002 a la Subdirecció General de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics. Si no es
retira la documentació en el termini establert,
s’entendrà que els interessats renuncien a
la seva recuperació.

 —6 Selecció
La selecció de les persones participants,

la farà una comissió que estarà constituïda
pels membres següents o persones en qui
deleguin:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, que actu-
arà com a president.

La cap del Servei de Programació, Ava-
luació i Recursos Pedagògics de la Subdi-
recció General de Formació Permanent i Re-
cursos Pedagògics.

Dos tècnics de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, un dels quals
actuarà com a secretari.

Els membres d’aquesta comissió estan
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació previstes als articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—7 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, i en un termini màxim de
2 mesos, la comissió de selecció farà públi-
ca als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials la llista provisional de
sol·licituds admeses, no admeses i excloses.
En aquesta llista constaran el nom, els cog-
noms, el número de DNI i el motiu d’exclu-
sió, si escau. Així mateix, es publicarà una
llista de defectes en la documentació pre-
sentada per tal que puguin ser esmenats.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils a comp-
tar a partir de l’endemà de la seva publica-
ció als taulers d’anuncis esmentats.

Durant aquest mateix termini, les persones
interessades podran esmenar, si escau, els
defectes en la documentació presentada.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució
d’aprovació de la llista definitiva de sol·li-
cituds admeses, no admeses i excloses, que
es farà pública als taulers d’anuncis del De-
partament d’Ensenyament i de les seves de-
legacions territorials. Un cop publicada la
resolució definitiva es procedirà a trami-
tar la corresponent ordre de pagament.

En qualsevol cas, es consideraran estima-
des 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 les sol·li-
cituds, dins els límits de la dotació pressupos-
tària que estableix aquesta convocatòria.

Contra la resolució definitiva de sol·li-
cituds admeses, no admeses i excloses,
que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala corresponent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos, a comptar des de l’endemà
de la seva publicació als taulers d’anun-
cis de la seu central del Departament
d’Ensenyament i de les seves delegaci-
ons territorials, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
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contenciós administratiu, davant el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació als taulers d’anun-
cis de la seu central del Departament d’En-
senyament i de les seves delegacions
territorials, 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.

—8 Les persones beneficiàries dels ajuts
objecte d’aquesta convocatòria estaran obli-
gades a facilitar tota la informació que els
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents d’acord amb la
Llei de finances públiques de Catalunya.
L’aplicació dels fons percebuts per al com-
pliment de la finalitat subvencionada es jus-
tificarà mitjançant els documents esmentats
a la base 5.6 d’aquest annex.

—9 Es delega en el director general d’Or-
denació i Innovació Educativa la facultat de
resoldre aquesta convocatòria.

(01.180.113)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, per la
qual s’atribueix una nova denominació espe-
cífica a un col·legi d’educació infantil i primà-
ria de Ribera de Cardós (Vall de Cardós).

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària per atribuir-li
una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 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 al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Ribera de Cardós, amb número de
codi 25003895, ubicat a la carretera, s/n,
de Ribera de Cardós, municipi de Vall de
Cardós (Pallars Sobirà), la nova denomina-
ció específica Els Minairons.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs

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

Barcelona, 2 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.165.067)

ORDRE de 5 de juliol de 2001, per la qual
es regula el procediment de reconeixement
de la qualificació adequada per impartir el
primer cicle de l’educació infantil.

Els articles 10 de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu i 14 del Reial decret 1004/
1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que impar-
teixen ensenyaments de règim general no
universitaris, estableixen que el primer cicle
de l’educació infantil s’impartirà per mes-
tres amb la corresponent especialització i
per altres professionals amb la qualificació
adequada per a l’atenció educativa dels
infants d’aquesta edat.

Mitjançant l’Ordre del Ministeri d’Educa-
ció i Ciència d’11 d’octubre de 1994, es
regulen les titulacions mínimes que han de
posseir els professors dels centres privats
d’educació infantil i primària i, entre d’altres,
s’estableix un procediment d’habilitació de
les persones que prestaven serveis sense
la titulació requerida i de manera ininterrom-
puda en determinats centres privats.

Mitjançant l’Ordre del Ministeri d’Educació
i Ciència d’11 de gener de 1996, s’homolo-
guen cursos d’especialització per al profes-
sorat d’educació infantil, d’educació primària,
d’educació especial i del primer cicle d’educa-
ció secundària obligatòria i d’habilitació per
als professionals del primer cicle d’educació
infantil per a llocs de treball del primer cicle
d’educació infantil. Aquesta Ordre regula un
procés d’habilitació similar al de l’Ordre d’11
d’octubre de 1994 abans esmentada, que
abasta també els professionals, sense titula-
ció, de centres de titularitat municipal o de-
pendents d’algun organisme públic.

A més dels professionals sense la titula-
ció requerida, hi ha professionals que estan
en possessió de la diplomatura de magiste-
ri, o bé de les llicenciatures en pedagogia o
en psicologia i que, a més, vénen prestant
serveis d’atenció educativa a infants de
l’edat citada. Atès que aquestes titulacions
són d’igual o superior nivell que la titulació
de mestre i que pertanyen a àmbits de co-
neixement pròxims, és adient regular un
procediment d’habilitació fonamentat en la
suma de la titulació i de l’experiència pro-

fessional per tal de reconèixer-los que pos-
seeixen la qualificació adequada per impar-
tir el primer cicle de l’educació infantil.

Amb aquesta finalitat, i a proposta de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa, amb l’informe del Consell Esco-
lar de Catalunya i amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1. Podran obtenir l’habilitació per
impartir el primer cicle de l’educació infantil
els professionals de les llars d’infants públi-
ques o privades que posseeixin la diploma-
tura de magisteri sense l’especialitat d’edu-
cació infantil, la llicenciatura en pedagogia,
la llicenciatura en psicologia o bé algun dels
títols homologats als citats anteriorment,
sempre que es trobin en alguna de les situ-
acions següents:

a) Prestar serveis d’atenció educativa des
de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, i de manera ininter-
rompuda, en centres que, sense estar au-
toritzats com a centres d’educació prees-
colar, estaven atenent a població escolar de
0 a 3 anys d’acord amb la normativa ante-
rior a l’esmentada Llei.

b) Prestar serveis d’atenció educativa, de
manera ininterrompuda, en centres d’edu-
cació infantil en el moment de l’entrada en
vigor de l’Ordre del Ministeri d’Educació i
Ciència d’11 d’octubre de 1994, per la qual
s’estableixen les titulacions mínimes dels
professors dels centres privats d’educació
infantil i primària.

Als efectes d’aquest apartat s’entendrà
que no hi ha interrupció en la prestació de
serveis en els casos legals de suspensió o
excedència.

Article 2. El període per sol·licitar l’habili-
tació per impartir el primer cicle de l’educa-
ció infantil, serà de tres mesos comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Ordre al DOGC. La sol·licitud haurà de
presentar-se juntament amb la documenta-
ció següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol de di-
plomat en magisteri o bé del títol de llicen-
ciat en pedagogia o en psicologia, o dels
títols homologats als citats.

b) Certificat del titular del centre en què
s’acrediti que el professorat sol·licitant ha
impartit docència, atenent infants de 0 a 3
anys de manera ininterrompuda, durant els
períodes i en els centres que compleixen els
requisits esmentats als apartats a o b, se-
gons el cas, de l’article 1 d’aquesta Ordre.

c) Memòria pedagògica, amb l’extensió
i el contingut previstos a l’annex d’aquesta
Ordre.

Article 3. El director general d’Ordenació i
Innovació Educativa resoldrà les sol·licituds
dins dels sis mesos següents a la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

L’habilitació permetrà impartir el primer ci-
cle de l’educació infantil en el centre on s’exer-
ceix o en qualsevol altre on s’atenguin infants
d’aquest nivell educatiu, en l’àmbit territorial
de Catalunya.
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DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 5 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

La memòria pedagògica, d’una extensió
màxima de dotze fulls, tindrà el següent con-
tingut:

—1 Desenvolupament evolutiu de l’infant
de 0-3 anys

Breu descripció del desenvolupament de
l’infant de 0 a 3 anys.

Exposició d’una activitat centrada en el
desenvolupament sensorial i/o motor adre-
çada a una edat concreta.

—2 L’activitat i el descans
Breu descripció de la necessitat d’alter-

nar l’activitat i el descans al nivell del primer
cicle de l’educació infantil.

Model d’organització temporal d’activitats
i descans en un grup determinat d’infants.

—3 Relacions amb les famílies o tutors
legals

Justificació de la necessitat de relació
entre les famílies o tutors legals i els profes-
sionals dels centres d’educació infantil de
primer cicle.

Enumeració de situacions que poden con-
siderar-se idònies per afavorir aquestes re-
lacions.

(01.187.080)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia de Balaguer, de Balaguer.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola Pia de Balaguer,
de Balaguer, en petició d’autorització del
primer cicle d’educació infantil, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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
Escola Pia de Balaguer, de Balaguer, per
autorització del primer cicle d’educació in-

fantil, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Lleida, 11 de juny de 2001

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca de la Noguera

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Balaguer.
Localitat: Balaguer.
Núm. de codi: 25000811.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Adreça: c. Barcelona, 103.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’ampliació del nivell d’educa-
ció infantil amb 3 unitats de primer cicle,
amb efectes a partir del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
3 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 41 llocs escolars.
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars
Educació secundària: 2 unitats de primer

cicle amb capacitat per a 60 llocs escolars
i 2 unitats de segon cicle amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

(01.158.112)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2001, d’ho-
mologació de llibres de text i materials cur-
riculars per a l’alumnat dels centres do-
cents públics i privats d’ensenyament no
universitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de lli-
bres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per
al desenvolupament del currículum destinats
a ser utilitzats per l’alumnat dels centres do-
cents públics i privats d’ensenyament no
universitari de Catalunya hauran de ser ho-
mologats pel Departament d’Ensenyament
i que els altres materials curriculars destinats
al mateix alumnat podran ser prèviament ho-
mologats pel Departament d’Ensenyament.

En ambdós casos, l’homologació es realit-
zarà d’acord amb el procediment que pre-
veu el Decret esmentat.

La disposició transitòria del Decret es-
mentat estableix que mentre siguin vigents
els plans d’estudi per als nivells del batxille-
rat unificat polivalent, i la formació professi-
onal regulats per la Llei 14/1970, de 4
d’agost, general d’educació i finançament
de la reforma educativa, la supervisió de
llibres de text i materials didàctics per a
aquests nivells s’ajustarà al procediment que
s’indica al Decret, i quant als continguts
s’ajustarà als plans d’estudi que fixen els
ensenyaments corresponents.

Presentades a aquest Departament
d’Ensenyament diverses sol·licituds d’ho-
mologació de llibres de text i de materials
curriculars, i havent-se’n constatat l’ade-
quació als currículums establerts pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya.

Resolc:

Article únic. Homologar els llibres de text
i els materials curriculars que figuren a l’an-
nex d’aquesta Resolució, destinats a l’alum-
nat dels centres docents públics i privats
d’ensenyament no universitari de Catalunya.

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

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

Barcelona, 6 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa

ANNEX

Educació primària. Cicle mitjà

Llibres de text

Espiadimonis 1. Llengua castellana. Llen-
gua castellana i literatura. A. Bartolomé, M.
Fluvià, X. Gual, M. Jordà, M. Sierra. Edito-
rial Barcanova.
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Espiadimonis 2. Llengua castellana. Llen-
gua castellana i literatura. A. Bartolomé, M.
Fluvià, X. Gual, M. Jordà, M. Sierra. Edito-
rial Barcanova.

Espiadimonis 1. Música. Educació artís-
tica: música. R. Jiménez i R. M. Montserrat.
Editorial Barcanova.

Espiadimonis 2. Música. Educació artís-
tica: música. R. Jiménez i R. M. Montserrat.
Editorial Barcanova.

Educació primària. Cicle superior

Llibres de text

Medi 5. Social i cultural. Coneixement del
medi: social i cultural. M. Garcia, C. Gatell
i M. Solé. Editorial Vicens Vives.

Medi 5. Natural. Coneixement del medi:
natural. E. Cruells, R. Casajuana, T. Escalas.
Editorial Vicens Vives.

Educació secundària obligatòria

Llibres de text

Estímul 2. Llengua catalana i literatura.
Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. Ll. Homs i J.
Rosell. Editorial Barcanova.

Eines per estudiar. Llengua catalana i li-
teratura. Crèdit variable. 1r cicle. E. Díaz, L.
Farró, F. Martí. Editorial Eumo.

Aldaba 1. Llengua castellana i literatura.
Crèdits comuns 1 i 2. 1r cicle. F. Ezquerra.
Editorial Barcanova.

 Aldaba 2. Llengua castellana i literatura.
Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. F. Ezquerra.
Editorial Barcanova.

Voilà! 1. Llengües estrangeres: francès.
Crèdits comuns 1 i 2. 1r cicle. J. Fernán-
dez, M.J. Rodríguez, B. Goodman i B. Ka-
vanagh. Editorial Longman.

Voilà! 2. Llengües estrangeres: francès.
Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. J. Fernán-
dez, M.J. Rodríguez, B. Goodman-Stephens
i B. Kavanagh. Editorial Longman.

Action! XXI-2. Llengües estrangeres: fran-
cès. Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. M. But-
zbach, C. Martín, D. D. Pastor, I. Saracíbar.
Editorial Santillana.

Explore 3. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdits comuns 5 i 6. 2n cicle. R. Wetz, M.
Gammidge. Editorial Oxford University
Press.

Cosmos 1. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdits comuns 1 i 2. 1r cicle. S. Salaberri,
C. F. Santás, S. Mohamed. Editorial Mac-
millan Heinemann.

Cosmos 2. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. S. Salaberri,
C. F. Santás, S. Mohamed. Editorial Mac-
millan Heinemann.

Cosmos 1. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdit variable d’ampliació. 1r cicle. S. Sa-
laberri, C. F. Santás, S. Mohamed. Editorial
Macmillan Heinemann.

Cosmos 2. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdit variable d’ampliació. 1r cicle. S. Sa-
laberri, C. F. Santás, S. Mohamed. Editorial
Macmillan Heinemann.

Vine i t’ensenyaré la meva ciutat: Gra-
nollers i l’handbol. Interdisciplinari. Crèdit
variable interdisciplinari. 2n cicle. A. Camps,
J. Ledesma, N. Cruells, A. M. Gámez, E.
Ribó, M. Ojuel, B. Aguilera, L. M. Barbosa,
R. Montagut, Ll. Comellas, F. Orellana. Edi-
torial Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Brilliant! 1. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdits comuns 1 i 2. 1r cicle. J. Garton-
Sprenger, P. Prowse, D. Rey. Editorial Mac-
millan Heinemann.

Brilliant! 2. Llengües estrangeres: anglès.
Crèdits comuns 3 i 4. 1r cicle. J. Garton-
Sprenger, P. Prowse, D. Rey. Editorial Mac-
millan Heinemann.

Material curricular

Lèxic 1. Llengua catalana i literatura. Crèdit
variable. 1r cicle. Jordi Badia. Editorial
Castellnou.

Lèxic 2. Llengua catalana i literatura. Crè-
dit variable. 2n cicle. Jordi Badia. Editorial
Castellnou.

Voilà! 1. Quadern, disc compacte i cas-
sets. Llengües estrangeres: francès. Crèdits
comuns 1 i 2. 1r cicle. J. Fernández, M. J.
Rodríguez, B. Goodman i B. Kavanagh.
Editorial Longman.

Voilà! 2. Quadern, disc compacte i cas-
sets. Llengües estrangeres: francès. Crèdits
comuns 3 i 4. 1r cicle. J. Fernández, M. J.
Rodríguez, B. Goodman-Stephens i B. Ka-
vanagh. Editorial Longman.

Action! XXI-2. Quadern i cassets. Llen-
gües estrangeres: francès. Crèdits comuns
3 i 4. 1r cicle. M. Butzbach, C. Martín, D. D.
Pastor, I. Saracíbar. Editorial Santillana.

Explore 3. Quadern. Llengües estrange-
res: anglès. Crèdits comuns 5 i 6. 2n cicle.
R. Wetz, M. Gammidge. Editorial Oxford
University Press.

Cosmos 1. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: anglès. Crèdits comuns 1 i 2.
1r cicle. S. Salaberri, C. F. Santás, S. Mo-
hamed. Editorial Macmillan Heinemann.

Cosmos 2. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: anglès. Crèdits comuns 3 i 4.
1r cicle. S. Salaberri, C. F. Santás, S. Mo-
hamed. Editorial Macmillan Heinemann.

Cosmos 1. Quadern i CD-ROM. Llengües
estrangeres: anglès. Crèdit variable d’ampli-
ació. 1r cicle. S. Salaberri, C. F. Santás, S.
Mohamed. Editorial Macmillan Heinemann.

Cosmos 2. Quadern. Llengües estrange-
res: anglès. Crèdit variable d’ampliació. 1r
cicle. S. Salaberri, C. F. Santás, S. Moha-
med. Editorial Macmillan Heinemann.

Batxillerat

Llibres de text

Logomàquines. Lògica i metodologia de
la ciència. Lògica i metodologia. Matèria op-
tativa tipificada. Albert Piñero i Subirana.
Editorial RAP.

Electrotècnia. Electrotècnia. Modalitat de
tecnologia. 3 crèdits. F. Iesa, A. Llort. Edi-
torial Castellnou.

Pas pareil 1. Llengües estrangeres: francès.
Matèria comuna. D. Bourddais, S. Finnie, D.
Carteret. Editorial Oxford University Press.

Pas pareil 2. Llengües estrangeres: fran-
cès. Matèria comuna. D. Bourddais, S. Fin-
nie, D. Carteret. Editorial Oxford University
Press.

Material curricular

Pas pareil 1. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: francès. Matèria comuna. D.
Bourddais, S. Finnie, D. Carteret. Editorial
Oxford University Press.

Pas pareil 2. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: francès. Matèria comuna. D.
Bourddais, S. Finnie, D. Carteret. Editorial
Oxford University Press.

(01.166.049)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funcio-
naris del cos de mestres al CEIP Les For-
ques, amb número de codi 17006836, de
Vilafant.

Pel Decret 240/2000, de 7 de juliol (DOGC
núm. 3192, de 27.7.2000), es crea un col·le-
gi d’educació infantil i primària a Vilafant,
amb número de codi 17006836, per des-
glossament del CEIP Sol i Vent, amb núme-
ro de codi 17004190, de Vilafant.

Mitjançant la Resolució de 30 d’agost de
2000 (DOGC núm. 3235, de 29.9.2000) es
disposa l’inici d’activitats d’un col·legi d’e-
ducació infantil i primària de Vilafant, i se-
gons es detalla a l’annex de l’esmentada Re-
solució se l i  atr ibueix la denominació
específica de Les Forques.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució de 30 d’agost de 2000, cal
adoptar les mesures corresponents en rela-
ció amb el professorat com a conseqüèn-
cia del desglossament del CEIP Sol i Vent,
de Vilafant,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva als
llocs de treball creats al CEIP Les Forques,
de Vilafant, amb número de codi 17006836,
els funcionaris del cos de mestres que figu-
ren a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes de l’1 de setembre de 2000.

—2 Mantenir en el CEIP Les Forques l’an-
tiguitat que tenien aquests funcionaris do-
cents en el CEIP Sol i Vent.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 40258670E.
Nom i cognoms: Carmen Plana Rafart.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 40426875M.
Nom i cognoms: Montserrat Fulladosa Oli-
veras.
Especialitat: educació primària.

NIF: 40424722Z.
Nom i cognoms: Carmen Pujol Brunet.
Especialitat: educació primària.

(01.178.062)

RESOLUCIÓ  de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funcio-
naris del cos de mestres al CEIP Onze de
Setembre, amb número de codi 08054836,
de Sant Quirze del Vallès.

Pel Decret 240/2000, de 7 de juliol (DOGC
núm. 3192, de 27.7.2000), es crea un col·-
legi d’educació infantil i primària a Sant
Quirze del Vallès, amb número de codi
08054836, per desglossament del CEIP
Purificació Salas i Xandrí, amb número de
codi 08033407, de Sant Quirze del Vallès.

Mitjançant la Resolució de 30 d’agost de
2000 (DOGC núm. 3235, de 29.9.2000) es
disposa l’ inici d’activitats d’un col·legi
d’educació infantil i primària de Sant Quirze
del Vallès, i segons es detalla a l’annex de
l’esmentada Resolució se li atribueix la de-
nominació específica d’Onze de Setembre.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució de 30 d’agost de 2000, cal
adoptar les mesures corresponents en rela-

ció amb el professorat com a conseqüèn-
cia del desglossament del CEIP Purificació
Salas i Xandrí, de Sant Quirze del Vallès,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva als
llocs de treball creats al CEIP Onze de Se-
tembre, de Sant Quirze del Vallès, amb nú-
mero de codi 08054836, els funcionaris del
cos de mestres que f iguren a l ’annex
d’aquesta Resolució, amb efectes de l’1 de
setembre de 2000.

—2 Mantenir en el CEIP Onze de Setembre
l’antiguitat que tenien aquests funcionaris do-
cents en el CEIP Purificació Salas i Xandrí.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 72867072J.
Nom i cognoms: Casimira E. Iglesia Iglesia.
Especialitat: educació especial.

NIF: 33888295A.
Nom i cognoms: M. Mercedes Carner
Bochaca.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 34736307M.
Nom i cognoms: Maria Castellano Requena.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 33892899F.
Nom i cognoms: M. Teresa Garcia Bonillo.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 36931462V.
Nom i cognoms: Inmaculada C. Pérez Fer-
nández.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 35007530N.
Nom i cognoms: Francesc Porret Brossa.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 33870498P.
Nom i cognoms: Montserrat Sos Calvet.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 37660186D.
Nom i cognoms: Núria Casas Candalia.
Especialitat: educació primària.

NIF: 37663657F.
Nom i cognoms: Agustin Garcia Sánchez.
Especialitat: educació primària.

NIF: 6934445Z.
Nom i cognoms: M. Cristina Gordo Velasco.
Especialitat: educació primària.

NIF: 33875931J.
Nom i cognoms: Montserrat Prats Masoliver.
Especialitat: educació primària.

NIF: 33885866N.
Nom i cognoms: Cristina Alvarez Vallespi.
Especialitat: educació primària, anglès.

(01.178.063)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funcio-
naris del cos de mestres al CEIP Castellar
del Vallès, amb número de codi 08054824,
de Castellar del Vallès.

Pel Decret 240/2000, de 7 de juliol (DOGC
núm. 3192, de 27.7.2000), es crea un col·le-
gi d’educació infantil i primària a Castellar
del Vallès, amb número de codi 08054824,
per desglossament del CEIP Sant Esteve,
amb número de codi 08034898, de Caste-
llar del Vallès.

Mitjançant la Resolució de 30 d’agost de
2000 (DOGC núm. 3235, de 29.9.2000) es
disposa l’ inici d’activitats d’un col·legi
d’educació infantil i primària de Castellar del
Vallès, i segons es detalla a l’annex de l’es-
mentada Resolució se li atribueix la deno-
minació específica de Castellar del Vallès.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució de 30 d’agost de 2000, cal
adoptar les mesures corresponents en rela-
ció amb el professorat com a conseqüèn-
cia del desglossament del CEIP Sant Este-
ve, de Castellar del Vallès,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva
als llocs de treball creats al CEIP Castellar
del Vallès, de Castellar del Vallès, amb
número de codi 08054824, els funcionaris
del cos de mestres que figuren a l’annex
d’aquesta Resolució, amb efectes de l’1 de
setembre de 2000.

—2 Mantenir en el CEIP Castellar del Vallès
l’antiguitat que tenien aquests funcionaris
docents en el CEIP Sant Esteve.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 40913335S.
Nom i cognoms: M. Magdalena Calbet Gil.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 46600417W.
Nom i cognoms: Montserrat Esparrach Mila.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 43391030N.
Nom i cognoms: Javier Carceller Pena.
Especialitat: educació primària.

NIF: 40830662G.
Nom i cognoms: Jorge Arbones Font.
Especialitat: educació primària.

NIF: 77600954N.
Nom i cognoms: Josefa Ana Alabart Serrano.
Especialitat: educació primària.

NIF: 77602116R.
Nom i cognoms: Teresa Alabart Serrano.
Especialitat: educació primària.

NIF: 43500770L.
Nom i cognoms: Núria Balada Martínez.
Especialitat: educació primària, anglès.

NIF: 17988391E.
Nom i cognoms: José María Serra Vall.
Especialitat: educació primària, educació fí-
sica.

(01.178.065)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funcio-
naris del cos de mestres al CEIP Miquel
Martí i Pol, amb número de codi 08055907,
de Lliçà d’Amunt.

Pel Decret 264/2000, de 31 de juliol (DOGC
núm. 3200, de 8.8.2000), es crea un col·legi
d’educació infantil i primària a Lliçà d’Amunt,
amb número de codi 08055907, per desglos-
sament del CEIP Sant Baldiri, amb número de
codi 08047686, de Lliçà d’Amunt.

Mitjançant la Resolució de 19 de setembre
de 2000 (DOGC núm. 3238, de 4.10.2000)

es disposa l’inici d’activitats d’un col·legi
d’educació infantil i primària de Lliçà d’Amunt,
i segons es detalla a l’annex de l’esmentada
Resolució se li atribueix la denominació espe-
cífica de Miquel Martí i Pol.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució de 19 de setembre de 2000,
cal adoptar les mesures corresponents en
relació amb el professorat com a conse-
qüència del desglossament del CEIP Sant
Baldiri, de Lliçà d’Amunt,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva als
llocs de treball creats al CEIP Miquel Martí  i
Pol, de Lliçà d’Amunt, amb número de codi
08055907, els funcionaris del cos de mes-
tres que figuren a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, amb efectes de l’1 de setembre de 2000.

—2 Mantenir en el CEIP Miquel Martí i Pol
l’antiguitat que tenien aquests funcionaris
docents en el CEIP Sant Baldiri.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu de Barcelona, 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 la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 38473083V.
Nom i cognoms: Francisco Colas Subias.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 33942708K.
Nom i cognoms: M. Rosa Hidalgo Gutiérrez.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 35068936P.
Nom i cognoms: Sílvia Regidor Saiz.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 43501665V.
Nom i cognoms: M. Núria Xipell Fabon.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 77268186P.
Nom i cognoms: Soledad Carmona Roman.
Especialitat: educació primària.

NIF: 35051972H.
Nom i cognoms: M. Carmen Garcia González.
Especialitat: educació primària.

NIF: 35038622P.
Nom i cognoms: Rosa M. Miró Rodríguez.
Especialitat: educació primària.

NIF: 36933266G.
Nom i cognoms: M. Teresa Oliveda Marsó.
Especialitat: educació primària.

NIF: 37649574T.
Nom i cognoms: Joan Ramon Tort Salom.
Especialitat: educació primària.

NIF: 33875240N.
Nom i cognoms: M. Candela Poblet Salles.
Especialitat: educació primària, anglès.

(01.178.066)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funciona-
ris del cos de mestres al CEIP Ca n’Illa, amb
número de codi 08058441, de la Garriga.

Pel Decret 240/2000, de 7 de juliol (DOGC
núm. 3192, de 27.7.2000), es crea un col·le-
gi d’educació infantil i primària a la Garriga,
amb número de codi 08058441, per desglos-
sament del CEIP Tagamanent, amb número
de codi 08039707, de la Garriga.

Mitjançant la Resolució de 30 d’agost de
2000 (DOGC núm. 3235, de 29.9.2000) es
disposa l’ inici d’activitats d’un col·legi
d’educació infantil i primària de la Garriga,
i segons es detalla a l’annex de l’esmenta-
da Resolució se li atribueix la denominació
específica de Ca n’Illa.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució de 30 d’agost de 2000, cal
adoptar les mesures corresponents en rela-
ció amb el professorat com a conseqüèn-
cia del desglossament del CEIP Taga-
manent, de la Garriga,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva als
llocs de treball creats al CEIP Ca n’Illa, de
la Garriga, amb número de codi 08058441,
els funcionaris del cos de mestres que figu-
ren a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes de l’1 de setembre de 2000.

1
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—2 Mantenir en el CEIP Ca n’Illa l’antigui-
tat que tenien aquests funcionaris docents
en el CEIP Tagamanent.

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

Així mateix, poden interposar potesta-
tivament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 43496543R.
Nom i cognoms: M. Esther Bertran Ballarin.
Especialitat: educació especial.

NIF: 77292788T.
Nom i cognoms: M. Josefa Gamez Tirado.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 37241587X.
Nom i cognoms: Mercedes Partegas Mas.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 37367616E.
Nom i cognoms: Luis C. Aguilar De la Parte.
Especialitat: educació primària.

NIF: 46112974K.
Nom i cognoms: M. Elena Muller Valentí.
Especialitat: educació primària.

(01.178.067)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funciona-
ris del cos de mestres al CEIP Els Cingles,
amb número de codi 08057266, de l’Ametlla
del Vallès.

Pel Decret 240/2000, de 7 de juliol (DOGC
núm. 3192, de 27.7.2000), es crea un col·legi
d’educació infantil i primària a l’Ametlla del
Vallès, amb número de codi 08057266, per
desglossament del CEIP Bertí, amb número
de codi 08000098, de l’Ametlla del Vallès.

Mitjançant la Resolució de 30 d’agost de
2000 (DOGC núm. 3235, de 29.9.2000) es
disposa l’ inici d’activitats d’un col·legi
d’educació infantil i primària de l’Ametlla del
Vallès, i segons es detalla a l’annex de l’es-

mentada Resolució se li atribueix la deno-
minació específica de Els Cingles.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució de 30 d’agost de 2000, cal
adoptar les mesures corresponents en rela-
ció amb el professorat com a conseqüèn-
cia del desglossament del CEIP Bertí, de
l’Ametlla del Vallès,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva als
llocs de treball creats al CEIP Els Cingles, de
l’Ametlla del Vallès, amb número de codi
08057266, els funcionaris del cos de mes-
tres que figuren a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, amb efectes de l’1 de setembre de 2000.

—2 Mantenir en el CEIP Els Cingles l’an-
tiguitat que tenien aquests funcionaris do-
cents en el CEIP Bertí.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 35011664Y.
Nom i cognoms: Núria Lecina Fuster.
Especialitat: educació especial.

NIF: 52155074K.
Nom i cognoms: Neus Bramona Fontcu-
berta.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 70560154H.
Nom i cognoms: M. Teresa Cabrera Ji-
ménez.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 77301411K.
Nom i cognoms: Sílvia Margalef Maulenas.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 37279224L.
Nom i cognoms: Joaquima V. de Mas Ca-
nals.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 19969009H.
Nom i cognoms: Eduard Gómez Mateu.
Especialitat: educació primària.

NIF: 46203772S.
Nom i cognoms: Lluïsa Navarro Rodríguez.
Especialitat: educació primària.

NIF: 22504106D.
Nom i cognoms: Fernando Valles Moran.
Especialitat: educació primària.
NIF: 40853133G.
Nom i cognoms: Jesús Tomás Puyo.
Especialitat: educació primària, anglès.

NIF: 77297421X.
Nom i cognoms: Antonia Cladellas Pou.
Especialitat: educació primària, música.

(01.178.068)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funcio-
naris del cos de mestres al CEIP Palau, amb
número de codi 08053467, de Palau-solità
i Plegamans.

Pel Decret 240/2000, de 7 de jul iol
(DOGC núm. 3192, de 27.7.2000), es crea
un col·legi d’educació infantil i primària a
Palau-solità i Plegamans, amb número de
codi 08053467, per desglossament del
CEIP Josep M. Folch i Torres, amb núme-
ro de codi 08022616, de Palau-solità i Ple-
gamans.

Mitjançant la Resolució de 30 d’agost de
2000 (DOGC núm. 3235, de 29.9.2000) es
disposa l’ inici d’activitats d’un col·legi
d’educació infantil i primària de Palau-solità
i Plegamans, i segons es detalla a l’annex
de l’esmentada Resolució se li atribueix la
denominació específica de Palau.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’es-
mentada Resolució de 30 d’agost de
2000, cal adoptar les mesures correspo-
nents en relació amb el professorat com a
conseqüència del desglossament del CEIP
Josep M. Folch i Torres, Palau-solità i Ple-
gamans,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva als
llocs de treball creats al CEIP Palau, de Pa-
lau-solità i Plegamans, amb número de codi
08053467, els funcionaris del cos de mes-
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tres que figuren a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, amb efectes de l’1 de setembre de 2000.

—2 Mantenir en el CEIP Palau l’antiguitat
que tenien aquests funcionaris docents en
el CEIP Josep M. Folch i Torres.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 41076234M.
Nom i cognoms: Mercedes Traveset Vilagines.
Especialitat: educació especial.

NIF: 77731981P.
Nom i cognoms: M. Mercè Cabra Vilalta.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 40973720W.
Nom i cognoms: M. Sol Escutia Muñoz.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 40960372V.
Nom i cognoms: Josefa Ruiz Puga.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 36468161M.
Nom i cognoms: M. Glòria Alonso Calderon.
Especialitat: educació primària.

NIF: 35004490P.
Nom i cognoms: Concepció Bonet Pujola.
Especialitat: educació primària.

NIF: 39144924M.
Nom i cognoms: Juan José Cardenas Ba-
llestero.
Especialitat: educació primària.

NIF: 46321713N.
Nom i cognoms: Norbert Froufe González.
Especialitat: educació primària.

NIF: 33863632L.
Nom i cognoms: Francisca Moncusí Cuni-
llera.
Especialitat: educació primària.

NIF: 38481619C.
Nom i cognoms: M. Carmen Ollé Sedo.
Especialitat: educació primària.

(01.178.070)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de funcio-
naris del cos de mestres al CEIP Palau, amb
número de codi 08053467, de Palau-solità
i Plegamans.

Pel Decret 240/2000, de 7 de juliol (DOGC
núm. 3192, de 27.7.2000), es crea un col·le-
gi d’educació infantil i primària a Palau-solità
i Plegamans, amb número de codi 08053467,
per desglossament del CEIP Can Cladellas,
amb número de codi 08041222, de Palau-
solità i Plegamans.

Mitjançant la Resolució de 30 d’agost de
2000 (DOGC núm. 3235, de 29.9.2000) es
disposa l’inici d’activitats d’un col·legi d’edu-
cació infantil i primària de Palau-solità i Ple-
gamans, i segons es detalla a l’annex de
l’esmentada Resolució se li atribueix la de-
nominació específica de Palau.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució de 30 d’agost de 2000, cal
adoptar les mesures corresponents en rela-
ció amb el professorat com a conseqüèn-
cia del desglossament del CEIP Can Clade-
llas, de Palau-solità i Plegamans,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva als
llocs de treball creats al CEIP Palau, de Pa-
lau-solità i Plegamans, amb número de codi
08053467, els funcionaris del cos de mes-
tres que figuren a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, amb efectes de l’1 de setembre de 2000.

—2 Mantenir en el CEIP Palau l’antiguitat
que tenien aquests funcionaris docents en
el CEIP Can Cladellas.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la direc-
tora general de Recursos Humans, en el
termini d’un mes comptat des de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

NIF: 77080316W.
Nom i cognoms: Montserrat Capdevila San-
tugini.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 33875554G.
Nom i cognoms: Àngels González López.
Especialitat: educació primària, anglès.

(01.178.064)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2001, d’es-
tabliment dels mòduls econòmics dels con-
certs educatius per a l’any 2001.

Atès el que disposa la Llei 14/2000, de
29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2001, i el
que estableix l’article 49.2 i 49.3  de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, modificat per la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents, es fixen els mòduls eco-
nòmics per unitat escolar en els centres con-
certats dels diferents nivells educatius;

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

Resolc:

—1 Aprovar els imports anuals dels mò-
duls econòmics per unitat escolar en els
centres docents concertats dels diferents
nivells i modalitats educatives. Aquests im-
ports són els que figuren a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 La despesa ocasionada per l’aplicació
dels imports referits a despeses de personal
s’incrementarà amb els percentatges de
cotització a la Seguretat Social que estiguin
establerts legalment per cada supòsit.

—3 La despesa que estableix aquesta
Resolució corresponent a l’any 2001 serà
a càrrec de la part ida pressupostàr ia
06.04.480.01/9.

—4 Aquests mòduls seran aplicables des
del dia 1 de gener de 2001.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
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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, 2 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Mòduls vigents a partir de l’1 de gener de 2001

Despeses de personal:
Mòdul anual = mòdul mensual x 14.

Substitucions de personal:
Mòdul anual = mòdul mensual x 12.

Despeses de funcionament:
Mòdul anual = mòdul mensual x 12.

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.053 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.989 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.216 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 197.020 ptes.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.053 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.989 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.216 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Instructor d’educació física
Sou de mòdul mensual: 157.729 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 4.349 ptes.

Càrrecs directius

Centres d’estructura cíclica
Mòdul mensual de director: 23.939 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 11.878

ptes.

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 35.247 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 19.449

ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 19.449

ptes.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 52.265 ptes.

Mòdul mensual de subdirector: 24.310
ptes.

Mòdul mensual de cap d’estudis: 24.310
ptes.

Centres amb 5 o més línies
Mòdul mensual de director: 55.909 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 26.133

ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 26.133

ptes.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 797.020 ptes.

EDUCACIÓ ESPECIAL

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 23.989
ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Personal complementari

Tècnic de grau superior.
Sou de mòdul mensual: 240.189 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 8.670 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 23.989
ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Tècnic de grau mitjà contractat anteriorment
al 31.8.1998.

Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 23.989
ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Tècnic de grau mitjà contractat posterior-
ment al 31.8.1998.

Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Complement específic de mòdul mensu-

al: 5.981 ptes.

Logopeda
Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 23.989
ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Fisioterapeuta
Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 11.541
ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Educador
Sou de mòdul mensual: 157.590 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.323 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 13.359
ptes.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 35.247 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 19.449

ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 19.449

ptes.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat ordinària: 850.157

ptes.

Substitucions de personal
Mòdul anual per unitat ordinària: 95.755

ptes.

EDUCACIÓ ESPECIAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL ADAPTADA

Mestre tutor de formació professional
Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 23.989
ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Mestre de taller
Sou de mòdul mensual: 203.267 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.488 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 desembre: 23.989
ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Educador
Sou de mòdul mensual: 157.590 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.323 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 de desembre: 13.359
ptes.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat de formació labo-

ral: 1.211.159 ptes.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual : 240.189 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.315 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.991 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.413 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Càrrecs directius

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 49.833 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 32.210

ptes.
Mòdul mensual de cap de departament:

8.384 ptes.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 53.479 ptes.
Mòdul mensual de subdirector: 34.639

ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 34.639

ptes.
Mòdul mensual de coordinador pedagò-

gic: 34.639 ptes.
Mòdul mensual de cap de departament:

8.384 ptes.



Full de disposicions i actes administratius

870

Despeses de funcionament

Primer cicle
Mòdul anual per unitat: 1.036.127 ptes.

Segon cicle
Mòdul anual per unitat: 1.143.617 ptes.

BATXILLERAT

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 240.189 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.315 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.991 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.413 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Instructor d’educació física
Sou de mòdul mensual: 214.702 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.466 ptes.
Complement de COU ad personam de

mòdul mensual als professors que l’hagin
percebut durant el curs 1998-99 i mentre
imparteixin batxillerat: 23.810 ptes.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 49.834 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 32.210

ptes.
Mòdul mensual de coordinador: 32.210

ptes.
Mòdul mensual de cap de departament:

8.384 ptes.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 610.888 ptes.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 240.189 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.315 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.991 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.413 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 216.562 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.053 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.991 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.413 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Despeses de funcionament
Cicle formatiu de gestió administrativa.

Mòdul anual per unitat: 2.441.501 ptes.
Cicle formatiu de comerç. Mòdul anual per

unitat: 2.441.501 ptes.
Cicle formatiu d’electromecànica de ve-

hicles. Mòdul anual per unitat: 2.063.392
ptes.

Cicle formatiu de carrosseria. Mòdul anual
per unitat: 1.661.517 ptes.

Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques. Mòdul anual per unitat:
2.050.427 ptes.

Cicle formatiu d’equips electrònics de
consum. Mòdul anual per unitat: 2.368.039
ptes.

Cicle formatiu de fabricació a mida i
instal·lació de fusteria i moble. Mòdul anual
per unitat: 1.661.517 ptes.

Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-
meria. Mòdul anual per unitat: 1.337.424
ptes.

Cicle formatiu de perruqueria. Mòdul anu-
al per unitat: 1.693.925 ptes.

Cicle formatiu de confecció. Mòdul anual
per unitat: 2.063.392 ptes.

Mòdul anual per unitat en altres cicles ti-
pus A : 993.143 ptes.

Mòdul anual per unitat en altres cicles ti-
pus B : 1.135.461 ptes.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 240.189 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 6.315 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.991 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.413 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 216.562 ptes.
Trienni de mòdul mensual: 5.161 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 23.991 ptes.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
25.413 ptes.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 5.981 ptes.

Despeses de funcionament
Mòdul anual  per uni tat  de t ipus A:

464.118 ptes.
Mòdul anual  per uni tat  de t ipus B:

615.925 ptes.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 49.834 ptes.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 32.210

ptes.
Mòdul mensual de coordinador: 32.210

ptes.
Mòdul mensual de cap de departament:

8.384 ptes.

(01.180.114)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament de mate-
rial d’informàtica (exp. 88/01).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció de d’Equipaments Educatius i
Contractacions.

c) Número d’expedient: 88/01.

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

de material d’informàtica amb destinació als
centres docents públics de Catalunya, se-

gons l’annex del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

b) Termini d’execució: el material adjudi-
cat haurà de ser lliurat i instal·lat abans de
l’1 de novembre de 2001 en tots els cen-
tres destinataris. El termini d’execució del
contracte finalitzarà el 30 de juny de 2005.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Re-
ial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 531.614.556 ptes., IVA inclòs,

equivalent a 3.195.067,83 euros, correspo-
nents a un import mensual de 12.082.149
ptes., durant un període total de 44 mensu-
alitats (des de l’1 de novembre de 2001 fins
al 30 de juny de 2005, ambdues dates inclo-
ses), i es desglossa amb les següents anu-
alitats:

Per a l’any 2001: 24.164.298 ptes., equi-
valent a 145.230,36 euros (novembre-de-
sembre).

Per a l’any 2002: 144.985.788 ptes., equi-
valent a 871.382,14 euros (gener-desembre).

Per a l’any 2003: 144.985.788 ptes., equi-
valent a 871.382,14 euros (gener-desembre).

Per a l’any 2004: 144.985.788 ptes., equi-
valent a 871.382,14 euros (gener-desembre).

Per a l’any 2005: 72.492.894 ptes., equi-
valent a 435.691,07 euros (gener-juny).

—5 Garanties
Provisional: 10.632.291 ptes., equivalent

a 63.901,36 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext. 3758-3759-

3760-3335.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 24 d’agost de 2001.
g) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 5 de setem-

bre de 2001. Es fa constar que si l’últim dia
del termini és festiu, la presentació de propo-
sicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

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

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 7.4.1 del plec de clàusules
administratives particulars.

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

Contractacions, Secció de d’Equipaments
Educatius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 12 de setembre de 2001.
d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra dels elements de maquinari,
d’acord amb les instruccions que donarà la
Secció d’Equipaments Educatius i Contrac-
tacions.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al DOCE:
9 de juliol de 2001.

Barcelona, 10 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.192.018)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 1427/01).

—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: 1427/01.

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

d’un programari que permeti gestionar el
procés de preinscripció als centres sostin-
guts amb fons públics.

b) Termini d’execució: des de la data de
formalització del contracte fins el 20 de de-
sembre de 2001.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 35.000.000  ptes. (IVA in-

clòs), equivalent a 210.354,24 euros.

—5 Garanties
Provisional: 700.000 ptes., equivalent a

4.207,08 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 3, catego-

ria D.

—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: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar 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 trame-

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

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

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

En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 11 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.192.062)

ORDRE de 4 de juliol de 2001, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió de subvencions destinades a finançar el
cost de places escolars de segon cicle
d’educació infantil en centres docents pri-
vats concertats.

El curs 1990-91 es va iniciar l’acció d’ajut
econòmic per al funcionament de les uni-
tats de segon cicle d’educació infantil dels
centres concertats d’educació general bà-
sica. Des d’aleshores el Departament d’En-
senyament ha anat convocant concurs pú-
blic per a la concessió de subvencions als
centres docents privats en el segon cicle
d’educació infantil.

D’altra banda, segons estableix la dispo-
sició addicional 6 del Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius, les
subvencions que s’estableixin per al finan-
çament del funcionament ordinari de nivells,
etapes, cicles o graus no concertats de
centres que tinguin subscrit concert educa-
tiu tindran caràcter recurrent i el seu import
s’ajustarà a les disponibilitats pressupostà-
ries de cada exercici i a les previsions de la
normativa que les reguli.

D’acord amb el que disposa el capítol IX
del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de ju-
liol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, i a pro-
posta de la Direcció General de Centres
Docents,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a fi-
nançar el cost de les places escolars de
segon cicle d’educació infantil en els centres
docents privats concertats, per al curs 2001-
02. Aquest concurs es regirà per les bases
que consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2. Aquestes subvencions s’ator-
guen per un import de 145.833 pessetes
(876,48 euros) per unitat i mes, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 06.04.480.02/5
del pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya per a l’any 2001 i per un import
màxim de 90.000.000 pessetes (540.910,89
euros), per a les unitats que el curs 2000-
01 no estaven subvencionades.

Article 3. Els titulars dels centres interessats
a acollir-se a aquest règim de subvencions po-
dran presentar les seves sol·licituds a la cor-
responent delegació territorial del Departa-
ment d’Ensenyament en el termini de 20 dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la data
de publicació d’aquesta Ordre al DOGC, uti-
litzant el model de sol·licitud que es lliurarà
en les dites delegacions, i a Internet, al web
http://www.gencat.es/ense.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es-
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de 10 dies hàbils esmeni la falta
i adjunti, si escau, els documents precep-
tius, amb la indicació que de no fer-ho, es
considerarà desistit de la seva petició.

Article 4. Atès el caràcter recurrent de les
subvencions concedides per la Resolució de
21 de desembre de 2000, els centres sub-
vencionats no han de tornar a sol·licitar la
subvenció si no volen cap modificació. No
obstant això, l’Administració revisarà d’ofici
el compliment dels requisits i les condici-
ons, i podrà modificar les unitats subvenci-
onades, en el moment de la resolució
d’aquesta convocatòria.
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Article 5. El director general de Centres
Docents elevarà la corresponent proposta
de resolució de la convocatòria a la conse-
llera d’Ensenyament, la qual emetrà resolu-
ció en el termini de sis mesos a comptar de
l’endemà de la finalització del termini de pre-
sentació de les sol·licituds.

La resolució de la convocatòria en què es
concedeixin les subvencions es notificarà als
interessats i es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que exhaurirà
la via administrativa, les persones interes-
sades podran interposar recurs contenci-
ós administrat iu davant la Sala Con-
tenc iosa  Admin is t ra t i va  de l  Tr ibuna l
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà 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, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini abans es-
mentat, dins els límits de dotació pressu-
postària que estableix aquesta Ordre.

Article 6. Aquesta Ordre entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publi-
cació 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 proce-
diment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a finançar el
cost de les places escolars de segon cicle
d’educació infantil en els centres docents
privats concertats.

Aquestes subvencions tindran caràcter
recurrent, d’acord amb el que disposa la dis-
posició addicional sisena del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius.

En conseqüència, per a la convocatòria
del proper curs escolar, els centres benefi-
ciaris mantindran la concessió de les ma-
teixes subvencions, en tant que continuïn
complint els requisits i les condicions ne-
cessàries per al seu atorgament.

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

ons que preveu l’apartat anterior tots els
centres docents privats de Catalunya que
compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzats, en el moment de pre-
sentar la sol·licitud, per impartir el segon
cicle d’educació infantil, d’acord amb el que
preveu el Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general.

b) Tenir autorització per impartir l’educa-
ció primària i tenir subscrit concert per a
aquest nivell educatiu.

c) No percebre finançament del Depar-
tament d’Ensenyament o d’altres departa-
ments o organismes de la Generalitat de
Catalunya o d’altres administracions públi-
ques pel mateix concepte o per les matei-
xes unitats.

d) Tenir una relació alumne/unitat per
cada unitat beneficiària de la subvenció
entre un mínim de 20 i un màxim de 25.

No obstant això, s’admetrà una relació mí-
nima de 15 alumnes en alguna de les uni-
tats que integren el cicle, sempre i quan la
tendència d’aquest cicle els darrers tres
cursos acadèmics justifiqui el caràcter tran-
sitori d’aquesta relació alumne/unitat.

Així mateix, el Departament d’Ensenya-
ment podrà admetre una relació alumnes/
unitat inferior al mínim dels 20 alumnes en
els centres que estiguin situats en zones
rurals o suburbanes.

f) No tenir adscrit un professor recol·locat
en la unitat per a la qual se sol·licita la sub-
venció.

—3 Criteris de concessió
3.1 L’atorgament de subvencions als

centres que per primera vegada accedeixen
al règim de subvenció s’efectuarà, sempre
i quan reuneixin els requisits establerts en
la base segons d’aquesta Ordre, d’acord
amb el següent ordre de preferència:

Els centres que satisfacin necessitats
d’escolarització.

Els centres que atenguin poblacions es-
colars de condicions socioeconòmiques
desfavorides.

Els centres que tinguin en funcionament
totes les unitats de segon cicle d’educació
infantil per línies completes.

Els centres que funcionin en règim de co-
operativa.

En tot cas, a aquests centres se’ls subven-
cionarà només les unitats del primer curs del
segon cicle d’educació infantil. Les unitats dels
cursos posteriors es podran acollir progressi-
vament al règim d’aquestes subvencions,
d’acord amb el que estableixin les convoca-
tòries que el Departament d’Ensenyament
publiqui per als pròxims cursos escolars.

3.2 Pel que fa als centres als quals se’ls
va concedir subvencions amb caràcter re-
current en anteriors convocatòries, la con-
cessió de la subvenció per a aquest curs
escolar s’efectuarà d’acord amb els se-
güents criteris:

Si el centre reuneix els requisits establerts
a la base segona d’aquesta Ordre, es con-
tinuaran subvencionant les mateixes unitats
que l’anterior curs escolar. Les sol·licituds
per subvencionar unitats que no estiguin
subvencionades es resoldran d’acord amb
els criteris que s’indiquen a continuació:

Els centres que satisfacin necessitats
d’escolarització.

Els centres que atenguin poblacions es-
colars de condicions socioeconòmiques
desfavorides.

Els centres que el curs 2000-01 van ac-
cedir al règim de subvencions només per al
primer curs del segon cicle d’educació infan-
til es podran acollir progressivament al rè-
gim d’aquestes subvencions, per al següent
curs d’aquest cicle. En conseqüència, se’ls
atorgarà, si escau, la subvenció per al se-
gon curs d’aquest cicle.

—4 Obligacions dels beneficiaris
4.1 L’atorgament de subvencions a les

unitats de segon cicle d’educació infantil
comporta per al titular del centre beneficiari
les obligacions següents:

a) Impartir els ensenyaments objecte de
subvenció d’acord amb els plans d’estudi,
currículums i normes acadèmiques vigents
a Catalunya.

b) La quota a abonar per les famílies per
l’ensenyament de les unitats subvenciona-
des no podrà ser superior a la quantitat
resultant de la diferència entre el cost de la
plaça escolar de cada alumne (1) i la sub-
venció atorgada pel Departament per a cada
alumne (2).

(1): El cost de la plaça escolar de cada
alumne és el resultat de dividir el cost de la
unitat escolar que anualment s’aprova per
a les unitats concertades d’aquest segon ci-
cle, que per a l’any 2001 s’ha quantificat en
5.237.377 pessetes (31.477,27 euros), en-
tre els 10 mesos, durant els quals les famí-
lies dels alumnes abonen les quotes per
aquests ensenyaments i entre el nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària de la
subvenció.

5.237.377 pessetes (31.477,27 euros)/10
mesos/nombre d’alumnes de la unitat be-
neficiària.

(2): L’import de la subvenció del Departa-
ment d’Ensenyament és el resultat de mul-
tiplicar la subvenció mensual concedida per
12 mesos, dividit entre els 10 mesos durant
els quals les famílies dels alumnes abonen
les quotes per aquests ensenyaments i en-
tre el nombre d’alumnes de la unitat bene-
ficiària de la subvenció.
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145.833 pessetes (876,48 euros) x 12
mesos/10 mesos/nombre d’alumnes de la
unitat beneficiària.

En el cas que el centre disposi de profes-
sors recol·locats en les unitats correspo-
nents al segon cicle de l’educació infantil,
l’import de la subvenció és el resultat de
dividir el cost mitjà d’un professor recol·lo-
cat, que es quantifica en 4.224.811 pesse-
tes (25.391, 62 euros) entre els 10 mesos
durant els quals les famílies dels alumnes
abonen les quotes per aquests ensenya-
ments i entre el nombre d’alumnes de la
unitat beneficiària de la subvenció.

4.224.811 pessetes (25.391,62 euros)/10
mesos/nombre d’alumnes de la unitat be-
neficiària.

c) Donar publicitat del caràcter subven-
cionat del segon cicle d’educació infantil del
centre i de les quotes autoritzades pel De-
partament d’Ensenyament, en relació amb
aquest cicle educatiu.

Les activitats escolars complementàries,
extraescolars i els serveis destinats als
alumnes de les unitats beneficiàries que-
den sotmesos al mateix règim que el pre-
vist en la normativa vigent per als centres
concertats.

El rebut que el centre estengui a les famí-
lies dels alumnes de les unitats subvencio-
nades s’haurà d’ajustar al model que cons-
ta en l’annex 3 d’aquesta Ordre, sense que
hi pugui constar cap altre concepte que els
especificats en aquest model.

En conseqüència, aquest rebut només
podrà incloure la quota a abonar per la fa-
mília per l’ensenyament de les unitats sub-
vencionades —calculada segons s’estableix
en l’anterior apartat b)— i les quotes per ac-
tivitats escolars complementàries, extraes-
colars i serveis escolars, que hauran d’es-
tar especificades de manera diferenciada.

d) Ajustar-se al règim d’admissió d’alum-
nes establert per als centres docents sos-
tinguts amb fons públics.

En cap cas el centre podrà establir per al
cicle objecte de subvenció proves d’accés
o selecció ni percebre cap tipus de quanti-
tat en concepte de matrícula, reserva de
plaça o similar.

4.2 L’incompliment de les obligacions
derivades de la subvenció i els conflictes
entre el titular del centre i el consell escolar
es regiran pel procediment que estableix el
règim de concerts educatius per als matei-
xos supòsits.
—5 Justificació

Les quantitats abonades pel Departament
d’Ensenyament en concepte de subvenció
es justificaran, abans del 30 d’octubre de
2002, mitjançant l’aportació de la certifica-
ció de l’acta del consell escolar del centre,
en la qual constaran les següents dades:

Declaració conforme la subvenció atorga-
da s’ha destinat íntegrament a l’activitat
subvencionada i que en conseqüència s’ha
efectuat una reducció de les quotes que
abonen les famílies dels alumnes, per les
places escolars de segon cicle d’educació
infantil subvencionades.

Declaració conforme el centre ha complert
les obligacions derivades d’aquesta Ordre i
la normativa vigent, especialment pel que
fa referència a les quotes abonades per les
famílies, el règim d’admissió d’alumnes i la
contractació, la titulació i la capacitació
acadèmica del personal docent de les uni-
tats beneficiàries.

Aquesta certificació, que s’acompanyarà
de les còpies compulsades dels títols aca-
dèmics dels professors-tutors de les unitats

beneficiàries, en el cas que no constin al
Departament d’Ensenyament, caldrà apor-
tar-la juntament amb la relativa a la del con-
cert educatiu del nivell d’educació primària
i s’adaptarà al model que figura a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

—6 Pagament
El Departament d’Ensenyament abonarà

mensualment, en concepte de bestreta, l’im-
port de la subvenció al titular del centre
beneficiari a través de la domiciliació ban-
cària que aquest tingui establerta per al seu
concert educatiu.

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

en qualsevol moment, amb l’informe previ
de la Inspecció d’Ensenyament, quan
s’acrediti l’alteració de les condicions que
van motivar el seu atorgament.

—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida per la Interven-
ció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents,
d’acord amb el Decret legislatiu 9/1994, de
13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.

ANNEX 2

Model de certificació de l’acta del consell es-
colar

El/La senyor/a (nom i cognoms), amb el
DNI (núm.), com a titular/representant legal
del centre docent concertat (nom), de (lo-
calitat i adreça), amb codi (núm.), certifico:

Que a la reunió del consell escolar de
(data) es va aprovar, a proposta del titular, la
rendició anual de comptes de les quantitats
percebudes del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, pel concepte
de subvenció del segon cicle d’educació in-
fantil, durant el curs 2001-02, l’acta de la qual
es transcriu a continuació:

Acta de la reunió del consell escolar

(Nom i cognoms de): director, represen-
tants del titular del centre, representats dels
professors, representants dels pares, repre-
sentants dels alumnes i representants del
personal d’administració.

A (localitat, data i hora), reunides les per-
sones esmentades, membres del consell
escolar encarregat d’aprovar la rendició anual
de comptes de les quantitats que ha abonat
el Departament d’Ensenyament al centre
(denominació) en concepte de subvenció del
segon cicle d’educació infantil, s’acorda:

La quantitat de (pessetes), que ha perce-
but el centre en concepte de subvenció del
segon c ic le d’educació infant i l  per a
(nombre) unitats ha estat destinada íntegra-
ment al finançament del cost de les places
escolars de les unitats beneficiàries de dita
subvenció i, per tant, a la reducció de les
quotes a repercutir a les famílies.

Els rebuts tramesos a les famílies pels en-
senyaments del segon cicle d’educació in-
fantil s’ajusten al model aprovat en l’annex 3
de l’Ordre de 4 de juliol de 2001, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió de subvencions als centres docents pri-
vats en el segon cicle d’educació infantil.

El centre ha complert les obligacions de-
rivades de l’Ordre indicada i la normativa
vigent, especialment pel que fa referència a
les quotes abonades per les famílies, el rè-
gim d’admissió d’alumnes i la contractació,
la titulació i la capacitació acadèmica del
personal docent de les unitats beneficiàries.

I perquè així consti, a l’efecte del que dis-
posa l’Ordre de 4 de juliol de 2001, signo
aquest certificat.

ANNEX 3

Model del rebut per l’ensenyament de les
unitats subvencionades

La unitat de segon cicle d’educació in-
fantil on està matriculat l’alumne està sub-
vencionada pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.

1. Quota per l’ensenyament:
Cost de la plaça escolar de l’alumne:
Subvenció del Departament d’Ensenyament
per alumne:
Quota a abonar per la família:

2. Quota per activitats escolars comple-
mentàries:
Nom de l’activitat:
Import de la quota:

3. Quota per activitats escolars extraes-
colars:
Nom de l’activitat:
Import de la quota:

4. Quota per serveis escolars:
Nom del servei:
Import de la quota:

(01.184.118)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2001, de ces-
sament de les activitats del centre docent
privat Almi-Balmes, de Barcelona.

Per la Resolució de 3 de novembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Almi-Balmes, de Barcelona, que es va noti-
ficar mitjançant l’Edicte de 15 de febrer de
2001 (DOGC núm. 3341, de 6.3.2001).

Un cop exhaurit el termini que preveu l’ar-
ticle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner, el titular no hi ha presentat cap al·legació.

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, 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
del centre docent privat Almi-Balmes, de
Barcelona, ubicat al c. València, 469-524,
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amb núm. de codi 08049270, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-99.

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

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

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

Barcelona, 5 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1. 6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

(01.169.075)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2001, per la
qual s’aproven les normes de preinscripció
i matriculació al primer nivell d’ensenyament
d’idiomes per als alumnes de les escoles
oficials d’idiomes per al curs 2001-2002.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
indica al seu article 50 que els ensenya-
ments d’idiomes que s’imparteixen a les
escoles oficials tenen consideració d’ense-
nyaments de règim especial.

La Llei 29/1981, de 24 de juny, de clas-
sificació de les escoles oficials d’idiomes i
ampliació de les plantilles del seu professo-
rat, indica que l’ensenyament d’idiomes a
les escoles oficials es desenvoluparà en dos
nivells. El primer nivell anirà dirigit a propor-
cionar als alumnes el coneixement de la llen-
gua elegida, en la seva comprensió i expres-
sió oral i escrita. El segon nivell, de caràcter
terminal, tindrà com a finalitat la capacita-
ció dels alumnes per a l’exercici de les pro-
fessions de traductor, intèrpret consecutiu
o simultani o qualsevol altre que, fonamen-
tada en el domini específic d’un idioma, sigui
aprovada pel Govern.

El Decret 56/2001, de 20 de febrer, pel
qual s’estableix el règim d’admissió d’alum-
nes en els centres docents sostinguts amb
fons públics regula l’accés a les escoles
oficials d’idiomes.

Per tal de regular l’admissió d’alumnes al
primer nivell dels ensenyaments d’idiomes
impartits per les escoles oficials d’idiomes
de Catalunya,

Resolc:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució regula el procés de

preinscripció i matriculació del primer nivell
de l’ensenyament d’idiomes impartit a les es-
coles oficials d’idiomes de Catalunya.

Article 2. Oferta de places escolars
2.1 Abans de l’inici del període de preins-

cripció, la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà a cada escola oficial d’idiomes de la seva
demarcació el nombre de grups a oferir de
cadascun dels idiomes que imparteix i la seva
durada, ordinària o semintensiva.

El nombre de places escolars de cada
grup serà de 30.

2.2 Determinació de vacants.
El nombre de vacants de cada grup serà

el que resulti de deduir del nombre de llocs
de cada grup la reserva corresponent als
alumnes procedents del curs anterior i als
alumnes repetidors del mateix centre.

La direcció de l’escola oficial d’idiomes
farà públic, al tauler d’anuncis del centre, el
nombre de places vacants de cada idioma
i nivell abans d’acabar el període de preins-
cripció.

Pel que fa al concepte d’alumnes repeti-
dors, les escoles oficials d’idiomes poden
establir criteris interns per regular el règim
de repetició dels alumnes oficials, que en
tot cas hauran de permetre a qualsevol
alumne cursar com a mínim dos cursos de
cadascun dels que preveu l’actual pla d’es-
tudis, i preveure mecanismes per mitjà dels
quals es pugui autoritzar excepcionalment
la repetició en règim oficial a alumnes que
ho demanin raonadament quan ja han su-
perat el nombre màxim de cursos que l’es-
cola permet repetir amb caràcter general.

Article 3. Característiques del centre
La direcció del centre haurà de fer públi-

ques les característiques específiques del
centre respecte als aspectes següents:

a) Idiomes que imparteix.
b) Oferta de serveis diferents de l’ense-

nyament reglat dels idiomes.
c) Horaris d’impartició de les classes.

Article 4. Condicions dels alumnes
Per accedir als ensenyaments de les es-

coles oficials d’idiomes serà requisit impres-
cindible haver cursat el primer cicle de l’en-
senyament secundari obligatori o tenir el títol
de graduat escolar o el certificat d’escola-
ritat o d’estudis primaris.

Article 5. Sol·licituds
5.1 Preinscripció.
Les preinscripcions es formalitzaran en

l’imprès oficial de sol·licitud que facilitaran
gratuïtament els centres.

La sol·licitud de preinscripció es presen-
tarà en el centre al qual es vol accedir.

La presentació de sol·licituds en més
d’una escola comporta la pèrdua total dels
drets d’elecció de centre.

A la sol·licitud cal adjuntar la documenta-
ció que acrediti els requisits indicats a l’ar-
ticle 12 del Decret 56/2001, de 20 de fe-

brer, pel qual s’estableix el règim d’admis-
sió d’alumnes en els centres sostinguts amb
fons públics.

La puntuació obtinguda com a resultat de
l’aplicació del barem corresponent als cri-
teris prioritaris restarà inalterable durant tot
el procés d’admissió.

Els directors trametran les sol·licituds no
admeses a la comissió d’escolarització pre-
vista a l’article 6 d’aquesta Resolució per a
la seva redistribució, si s’escau.

L’escola oficial que rebi la sol·licitud lliu-
rarà a cada sol·licitant un resguard nume-
rat, datat i segellat que acrediti la seva pe-
tició. A aquest efecte, les escoles numeraran
de manera correlativa les sol·licituds de pre-
inscripció per idiomes i cursos, o per idio-
mes i proves de nivell de cicle.

No es podrà percebre cap quantitat pel
concepte de preinscripció.

5.2 Proves de nivell.
Abans de l’inici del període de preinscrip-

ció cada escola oficial farà públiques al tau-
ler d’anuncis del centre les dates en què es
realitzaran les proves de nivell previstes a
l’article 12.2 de l’esmentat Decret 56/2001,
de 20 de febrer, per als alumnes que vul-
guin accedir a segon, tercer, quart o cinquè
curs de l’idioma sol·licitat.

5.3 Priorització de les sol·licituds.
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió

per a un determinat idioma i centre sigui su-
perior al nombre de vacants ofertes, les sol·li-
cituds es valoraran d’acord amb el que pre-
veu l’article 12 del Decret 56/2001, de 20 de
febrer, esmentat, a l’efecte de prioritzar-les.

5.4 Publicitat i reclamacions.
En un termini màxim de dos dies a partir

de la finalització del període de preinscrip-
ció, la direcció del centre farà pública la
relació de sol·licituds amb el barem corres-
ponent al tauler d’anuncis del centre.

S’obrirà un termini màxim de tres dies hà-
bils de presentació de reclamacions davant
la mateixa escola oficial d’idiomes. La di-
recció del centre resoldrà les reclamacions
presentades l’endemà de la finalització del
seu termini de presentació. Només s’aten-
dran les reclamacions que s’efectuïn dins
del període establert.

Acabat el període de resolució de recla-
macions es farà pública la relació provisional
d’alumnes admesos al tauler d’anuncis de
l’escola.

5.5 El mateix dia de la publicació de l’es-
mentada relació, les escoles oficials d’idio-
mes faran arribar a la comissió d’escolarit-
zació la documentació següent:

Relació de vacants per cursos i cicles.
Còpies valorades de les relacions d’alum-

nes, si escau, que s’hagin fet públiques al
tauler d’anuncis del centre.

Sol·licituds dels alumnes pendents d’as-
signació d’idioma i de centre.

Article 6. Comissió d’escolarització de les
escoles oficials d’idiomes

6.1 D’acord amb l’article 16.1 del De-
cret 56/2001, de 20 de febrer, els delegats
territorials del Departament d’Ensenyament
disposaran que es constitueixi, al seu àmbit
territorial, una comissió d’escolarització de
les escoles oficials d’idiomes, si escau.

Cada comissió d’escolarització estarà
constituïda pels membres següents:

Un inspector d’ensenyament designat pel
corresponent delegat territorial del Depar-
tament d’Ensenyament que en serà el pre-
sident i a qui correspondrà la direcció tèc-
nica de tot el procés.
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El director d’una escola oficial d’idiomes,
a proposta dels directors de les escoles
oficials d’idiomes en l’àmbit de la delega-
ció territorial.

Un representant de l’ajuntament del mu-
nicipi on hi hagi una escola oficial d’idiomes,
a proposta d’aquest ajuntament.

Un representant dels alumnes que sigui
membre del consell escolar d’una de les
escoles oficials d’idiomes.

El delegat territorial prendrà les mesures
escaients per a la creació i constitució de
les comissions, i designarà els membres de
la comissió d’escolarització que han de ser
proposats pels sectors implicats en el cas
que no es formuli aquesta proposta.

Els membres de la comissió d’escolarit-
zació seran nomenats pel delegat territorial
corresponent del Departament d’Ensenya-
ment. La comissió d’escolarització designa-
rà el secretari d’entre els seus membres.

Cal que es creï la comissió d’escolaritza-
ció i se’n nomenin els membres abans de
l’inici del període de preinscripció.

6.2 Rebuda la documentació procedent
dels centres, les comissions d’escolaritza-
ció realitzaran les tasques següents:

a) Analitzar i sistematitzar la documenta-
ció relativa a cada escola del seu àmbit.

b) Estudiar les sol·licituds no ateses en
primera instància i distribuir-les amb la pun-
tuació obtinguda segons el barem.

c) Comunicar el resultat de la distribució a
les escoles afectades, a fi que el consell esco-
lar corresponent pugui procedir a la publicació
de la relació definitiva d’alumnes admesos.

d) Pel que fa a les sol·licituds tramitades
d’acord amb el procediment general d’ad-
missió d’alumnes, totes aquestes tasques
s’hauran d’haver realitzat en un termini mà-
xim de deu dies des de la finalització del
període de recepció de la documentació de
les escoles de la zona.

Article 7. Relació definitiva d’alumnes ad-
mesos

Quan les comissions d’escolarització ha-
gin finalitzat el procés d’assignació de llocs
escolars, cada escola oficial d’idiomes hau-
rà de fer pública al seu tauler d’anuncis la
relació d’alumnes admesos definitivament al
centre i la plaça escolar assignada als alum-
nes no admesos de resultes de les corres-
ponents acreditacions acadèmiques, quan
sigui procedent. Aquesta relació es farà pú-
blica l’endemà de rebre el corresponent co-
municat de la comissió d’escolarització.

Contra la relació definitiva d’alumnes ad-
mesos es pot interposar recurs d’alçada
davant el delegat territorial del Departament
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la data en què es
faci publica la relació esmentada. La resolu-
ció del recurs exhaureix la via administrativa.

Article 8. Matriculació
Les escoles oficials d’idiomes faran pú-

blica al tauler d’anuncis la documentació
que cal aportar per a la formalització de la
matrícula. En el moment de formalitzar la
matriculació els alumnes faran efectiu l’im-
port de matriculació que estigui vigent.

En qualsevol cas l’alumne haurà d’acre-
ditar documentalment abans de matricular-
se que reuneix les circumstàncies al·legades
a la sol·licitud de preinscripció. La no-pre-
sentació en la manera escaient d’algun dels
documents suposarà la pèrdua de l’opció
de matrícula. La falsificació o ocultació de
dades en relació amb les condicions de la

sol·licitud comporta la pèrdua dels drets de
matriculació en qualsevol moment del curs,
sens perjudici de la responsabilitat en què
s’hagi pogut incórrer.

Finalitzat aquest procés, les escoles ofici-
als d’idiomes trametran un informe al dele-
gat territorial corresponent del Departament
d’Ensenyament que inclourà una valoració de
tot el procés i de les xifres d’alumnes adme-
sos en cadascun dels idiomes i cursos i una
certificació de la direcció del centre on s’acre-
diti la correcta observança de les normes
d’admissió d’alumnes al centre, i també, en
cas que n’hi hagi, els incidents que s’hagin
produït, les causes que els han generat i les
solucions que s’han adoptat.

Els alumnes que no es matriculin segons
el calendari establert perdran el dret a la seva
plaça i quedarà acumulada a les possibles
vacants.

Article 9. Calendari d’actuacions
El període de preinscripció per a l’admis-

sió d’alumnes a les escoles oficials d’idio-
mes serà de cinc dies hàbils, entre els dies
3 i 10 de setembre de 2001.

El període de matriculació per als alumnes
de les escoles oficials d’idiomes no acabarà
més tard del 26 de setembre de 2001.

A continuació, si s’escau, s’obrirà un pe-
ríode extraordinari de matrícula, segons el
que disposi la delegació territorial d’ense-
nyament corresponent.

Cada escola oficial d’idiomes notifica a la
corresponent delegació territorial el calendari
detallat d’actuacions administratives en re-
lació amb el procés de preinscripció i matri-
culació no més tard del 20 de juny de 2001.

La delegació territorial corresponent no-
tifica a la corresponent escola oficial d’idi-
omes, si escau, les modificacions que cal
introduir al calendari d’actuacions no més
tard del 22 de juny de 2001.

Cada escola oficial d’idiomes farà públic
al tauler d’anuncis del centre el calendari
d’actuacions administratives no més tard del
23 de juliol de 2001.

En cas que l’escola oficial d’idiomes ofe-
reixi places en horari de durada seminten-
siva, el procés de sol·licitud i matrícula cor-
responent al segon període es realitzarà
entre el 14 de gener i l’1 de febrer del 2002.

El curs escolar començarà no més tard
del dia 27 de setembre.

Article 10. Als efectes de dirimir les situa-
cions d’empat que preveu l’article 12.1 del
Decret 56/2001, de 20 de febrer, cada es-
cola oficial d’idiomes efectuarà un sorteig
públic en el lloc i hora que, amb una ante-
lació mínima de 48 hores, s’haurà fet públic
al tauler d’anuncis del centre.

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

Barcelona, 11 de juliol de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.191.072)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2001, per
la qual s’implanten cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior a diversos centres docents.

Per mitjà de diversos decrets s’ha establert
l’ordenació dels ensenyaments dels cicles for-
matius de formació professional específica, del
seu currículum i la seva avaluació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional
específica aconsella la reestructuració de
l’oferta per tal d’adequar-la a les necessi-
tats i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació i la supressió de determi-
nats ensenyaments en diversos centres
docents públics.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secun-
dària i formació professional de grau su-
perior, aprovat pel Decret 199/1996, de 12
de juny,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius de l’inici del curs escolar
2001-2002, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex esmentat.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà 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
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, 12 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC núm. 3406, d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
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ANNEX

CFPM: cicles formatius de formació profes-
sional de grau mitjà; CFPS: cicles formatius
de formació professional de grau superior.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Joan Brossa.
Número de codi: 08057540.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: òptica i protètica ocular.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.

Municipi: Martorell.
Denominació: IES Joan Oró.
Número de codi: 08037152.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: administració i finances.

Municipi: Olesa de Montserrat.
Denominació: IES Daniel Blanxart i Perals.
Número de codi: 08043978.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: producció per mecanització.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Denominació: IES Martí Dot.
Número de codi: 08041519.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Gestió administrativa.
CFPM: equips i instal·lacions electrotèc-

niques.

Municipi: Viladecans.
Denominació: IES Torre Roja.
Número de codi: 08031228.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: instal·lacions electrotècniques.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: IES de Sant Adrià de Besòs.
Número de codi: 08042101.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: desenvolupament d’aplicacions
informàtiques.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE GIRONA

Comarca: la Garrotxa.

Municipi: Olot.
Denominació: IES La Garrotxa.
Número de codi: 17002399.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: desenvolupament de projectes ur-
banístics i operacions topogràfiques.

(01.176.075)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2001, per
la qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a l’Escola Oficial d’Idiomes II, de
Barcelona.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de l’Esco-
la Oficial d’Idiomes per atribuir-li una nova
denominació específica, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5, de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’Escola Oficial d’Idiomes II, amb
codi 08044511, de l’avinguda del Jordà, 18,
de Barcelona, la nova denominació especí-
fica d’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-
Vall d’Hebron.

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

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

Barcelona, 12 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.177.006)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2001, per
la qual es disposa el trasllat de domicili de
diversos col·legis d’educació infantil i primà-
ria i d’un institut d’educació secundària, de
la comarca del Vallès Occidental.

Atès que per raó d’espai convé traslla-
dar aquests centres, ja que es disposa
d’altres edificis més adequats a la finalitat
docent, d’acord amb els informes emesos
per la Delegació Territorial d’Ensenyament
corresponent,

Resolc:

—1 Traslladar els col·legis d’educació in-
fantil i primària i l’institut d’educació secun-

dària, de la comarca del Vallès Occidental,
que s’assenyalen a l’annex, amb efectes
acadèmics i administratius des de l’inici del
curs escolar 2000-2001.

—2 La Delegació Territorial del Vallès Oc-
cidental prendrà les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa la present
Resolució.

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

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

Barcelona, 12 de juliol de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.

Denominació: CEIP Castellar del Vallès.
Codi: 08054824.
Adreça antiga: c. Prat de la Riba, s/n.
Adreça nova: c. Josep Carner, 2.
Municipi: Castellar del Vallès.

Denominació: IES Matadepera.
Codi: 08053169.
Adreça antiga: c. Can Pous, 10.
Adreça nova: av. del Mas Sot, 4-10.
Municipi: Matadepera.

Denominació: CEIP Palau.
Codi: 08053467.
Adreça antiga: c. Folch i Torres, 30.
Adreça nova: c. Arquitecte Folguera, 37.
Municipi: Palau-solità i Plegamans.

Denominació: CEIP Creu Alta.
Codi: 08041672.
Adreça antiga: c. Ribot i Serra, 265.
Adreça nova: c. Pi i Margall, 24.
Municipi: Sabadell.

Denominació: CEIP Collserola.
Codi: 08041234.
Adreça antiga: av. Ragull, s/n.
Adreça nova: c. Abat Biure, 44.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.

(01.177.011)
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RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2001, per la
qual es fan públiques les llistes d’aspirants
que han superat les proves per a la provisió
de places docents convocades mitjançant la
Resolució de 27 de febrer de 2001.

De conformitat amb el que disposa la
base 8.3.6 de la Resolució de 27 de febrer
de 2001 (DOGC núm. 3339, de 2.3.2001),
de convocatòria de proves per a la provisió
de places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats, i vistes les
propostes d’aspirants seleccionats fetes pú-
bliques per cada tribunal;

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

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques, per
cossos i especialitats, dels aspirants que
han estat seleccionats en el procediment se-
lectiu, la convocatòria del qual es va obrir
mitjançant la Resolució de 27 de febrer de
2001, per a la provisió de places de funci-
onaris docents dels cossos de mestres, del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, del cos de professors tècnics de forma-
ció professional i del cos de professors d’es-
coles oficials d’idiomes a Catalunya, amb
indicació del número d’ordre i la puntuació
total obtinguda per cada aspirant, segons
consta a l’annex d’aquesta Resolució,
d’acord amb l’ordre establert a la base 8.3.5
de la Resolució de convocatòria.

—2 En el termini de vint dies naturals a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els aspirants

seleccionats hauran de presentar a la Direc-
ció General de Recursos Humans (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona), o per
qualsevol dels mitjans que assenyala l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, els documents a què fa re-
ferència la base 9 de la Resolució de 27 de
febrer de 2001, de convocatòria del proce-
diment selectiu.

Els aspirants seleccionats que dintre del
termini fixat i llevat dels casos de força ma-
jor, no presentin la documentació requerida,
o bé en els casos en els quals s’observi a
partir de la revisió de la documentació que
els manca algun dels requisits assenyalats a
la base 2 de la Resolució de convocatòria,
no podran ser nomenats funcionaris de car-
rera i quedaran sense efectes les seves ac-
tuacions en el procediment selectiu, sens per-
judici de la responsabilitat en què hagin pogut
incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial.

—3 Les destinacions adjudicades amb
caràcter provisional es faran públiques a les
delegacions territorials i a la seu central del
Departament d’Ensenyament i a través
d’Internet al web del Departament d’Ense-
nyament http://www.gencat.es/ense, du-
rant el mes d’agost. La data de presa de
possessió de la destinació adjudicada tin-
drà efectes econòmics i administratius d’1
de setembre de 2001. Els qui en el termini
dels cinc dies següents al de la data es-
mentada no s’incorporin a les destinacions
adjudicades s’entendrà que renuncien a

tots els drets que els puguin correspondre
per la seva participació en el procediment
selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat
l’ajornament de la fase de pràctiques o de
la incorporació a aquesta.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar 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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, en el termini d’un mes de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin oportú per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

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

N Cognoms i nom DNI T P
014 Bolos Baguena, M. Ángeles .............. 38444378 06,3586 L
015 Cases Llubes, Roser ......................... 43730787 06,3504 L
016 Piferrer Codinach, María Aranzazu ..... 52161802 06,3039 L
017 Busquets Soy, Margarita ................... 46673611 06,3028 L
018 Casadevall Llandrich, Marta .............. 77912436 06,2522 L
019 Santiago Fillol, José Luis ................... 31837361 06,2389 L
020 Clemente Cavero, Aurora .................. 46651783 06,1542 L
021 Sanz Bataller, Esperanza ................... 52717313 06,1044 R
022 Santanach Sabates, Judit ................. 33954914 06,0809 L
023 Fontbona Gil, Núria ........................... 38804028 06,0375 L
024 Gausach Gimeno, Adelia ................... 20826571 06,0166 L
025 Mir Cornella, Dúnia ............................ 40333620 05,9754 L
026 Piñot Furner, Maria Roser .................. 38085645 05,9572 L
027 Benet Gañet, Dolors ......................... 43740335 05,9424 L
028 Muñoz Hernández, José María .......... 43401853 05,9200 L
029 Guirao Burgos, Gemma .................... 53061477 05,9166 L
030 Guillaumet Gil, Ana ............................ 78085046 05,8782 L
031 Mayordomo Heras, María Ángeles ..... 38066652 05,8620 L
032 Requena Vidal, Mar ........................... 46727856 05,8139 L
033 Piqué Queixalós, Josefina ................. 35083588 05,7720 L
034 Cabot Mir, Juana Ana ........................ 36984992 05,7009 R

COS DE MESTRES

N Cognoms i nom DNI T P
Audició i llenguatge
001 Casal Aguilar, Eva ............................. 43715006 06,1455 L
002 Garrido Gutiérrez, Asunción .............. 33866524 05,9146 L
003 Pujades Pi, Xavier ............................. 40899170 05,0177 L
004 Brujats Mestres, Anna ....................... 43677080 05,0176 L
005 Lara Martínez, Encarnación ............... 36506867 05,0100 L

Educació especial, pedagogia terapèutica
001 Andreu Ramos, Esther ...................... 52203565 08,4143 L
002 González Lozano, Núria .................... 40325227 07,7348 L
003 Escolano Miron, María José .............. 38455232 07,4017 L
004 Salvia Solsona, Núria ........................ 78084119 07,2977 L
005 Ventura Vargas, Llucia ....................... 36565882 07,2276 L
006 Palau Telles, Núria ............................. 39716760 07,1410 L
007 Casellas Camprubí, Gloria ................. 33944403 06,8999 L
008 Delgado Gracia, Maria Gemma ......... 43675937 06,8408 L
009 Serrano Rodríguez, Miguel Ángel ...... 46666603 06,7747 L
010 Merlos Borrull, Margarita ................... 52601269 06,6284 L
011 Bosch Colomer, Maria Rosa .............. 40525196 06,5749 L
012 Ribas Vilar, Anna ............................... 39699033 06,5503 L
013 Celigueta Erviti, Pedro Luis ................ 15810165 06,3608 L
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N Cognoms i nom DNI T P N Cognoms i nom DNI T P
035 Lazaro Oliveras, Eulalia ...................... 43394738 05,6288 L
036 Jové Mata, Magdalena ...................... 78083652 05,5618 L
037 Amores González, Mercedes ............ 39719576 05,5092 L
038 Martínez Cano, M. Pilar ..................... 39887842 05,5026 L
039 Nolla Llorens, Àngels ......................... 40932588 05,4531 L
040 Garrido García, Sonia ........................ 45481518 05,4263 L
041 Morlans Balleste, Alicia ...................... 43731871 05,4078 L
042 Lacayo Comelles, María Eugenia ....... 46340151 05,2415 L
043 Chicano Requena, Rosa Maria .......... 40319050 05,2295 L
044 Figuera Morillas, Susanna ................. 78085497 04,9343 L
045 Medina Rodríguez, Ana M. ................ 39691937 04,9207 L
046 Manzanaro Mañogil, Núria ................. 47616787 04,8811 R
047 Perlado del Álamo, Cristina ............... 38452223 04,8397 L
048 Ventura Boro, Samanta ..................... 44002552 04,8326 L
049 Casals Viñas, Eva ............................. 77312511 04,5510 L
050 Anglada Busquets, Meritxell .............. 53120429 04,1493 L

Educació infantil
001 Fernández López, Immaculada ......... 52142254 07,8443 L
002 Berlanga Parra, M. Matilde ................ 46052807 07,7194 L
003 Salgado Ubeda, M. Concepción ....... 39692109 07,7100 L
004 Enrech Jové, Maria del Mar ............... 40885823 07,7064 L
005 Badenas Navarro, M. del Pilar ........... 46578169 07,6238 L
006 Rofes Olive, Núria ............................. 39863125 07,5299 L
007 Turra Donat, Sílvia ............................. 77990359 07,4583 L
008 Giménez Arenas, Maria Teresa .......... 44184993 07,3370 L
009 Andreu Bermejo, Sílvia ...................... 39888532 07,1522 L
010 Iglesias Solé, Núria ............................ 39692465 07,1430 L
011 Asunción Orenga, Ana M. de la ......... 46663796 07,1220 L
012 Pavia Serret, Glòria ........................... 38084767 07,0944 L
013 Llopis Porcel, Eva ............................. 40983935 06,9305 L
014 Capdet Barrio, Lídia .......................... 36982606 06,9239 L
015 Pascual Segrelles, Judiht .................. 39681467 06,9121 L
016 Ros Queralt, Maria Rosa ................... 78058855 06,9055 L
017 Moret Guillamet, Rosa Maria ............. 77990345 06,8939 L
018 Botarda Benages, Montserrat ........... 46586028 06,8858 L
019 Cardona Marcet, María Nieves .......... 46610802 06,8424 L
020 Costa Bransuela, M. Núria ................ 52142035 06,8360 L
021 Rey Seuba, Aurelia ............................ 77734409 06,8222 L
022 Rubau García, Ariadna ...................... 40527322 06,8065 L
023 Gallego Martínez, Maria Isabel ........... 37379913 06,7991 L
024 Roca Flores, María José .................... 39682806 06,7820 L
025 Rodríguez Vidal, Virginia .................... 90001729 06,7777 L
026 Geli Vendrell, Maria Àngels ................ 40319934 06,7774 L
027 Sola Matas, Montserrat ..................... 77614718 06,7600 L
028 Guidonet Riera, María Nieves ............ 46334133 06,7560 L
029 Bonet Julia, Àngels ........................... 35012111 06,6944 L
030 Fuente Martín, Aurelia de la ............... 39694340 06,6853 L
031 Cucurull Canosa, Teresa ................... 40884702 06,6692 L
032 Noguera Oller, Lídia ........................... 77294193 06,6687 L
033 Ferrer Juanola, Montserrat ................ 40329695 06,6610 L
034 Farran Botargues, Mercè .................. 78075577 06,6055 L
035 Burguet León, Carme ....................... 43723448 06,5941 L
036 Llopart Vidal, Maria Alba .................... 40347357 06,5855 L
037 Dedeu Solé, Maria Dolors .................. 43680500 06,5778 L
038 Sanz Ratera, Elisabet ........................ 40441107 06,5352 L
039 Sánchez Girona, Dolors .................... 43505354 06,5210 L
040 Morera Fontes, Rosa ........................ 37262914 06,5205 L
041 Sierra Hernández, Encarnación ......... 39689744 06,5142 L
042 Lamarca Castellote, Susana .............. 40892252 06,5079 L
043 Pont Oliveras, M. Carme ................... 39324002 06,4899 L
044 Bellmunt Fabregat, Montserrat .......... 43723250 06,4887 L
045 Castellví Majo, Maria ......................... 38811654 06,4757 L
046 Luna Aparicio, Yolanda ...................... 46544110 06,4603 L
047 Agut Horna, Maria Neus .................... 38148282 06,4410 L
048 Larroya Gordo, Núria ........................ 33924423 06,4392 L
049 Mas Armengol, Meritxell .................... 40560316 06,4367 L
050 Busquets García, Lourdes ................. 77784213 06,4140 L
051 Santiago Rodríguez, Maria Teresa ..... 40926280 06,4130 L
052 Caba Serrano, Isabel ........................ 39346674 06,3887 L
053 Espinosa Sola, M. Concepció ........... 77833315 06,3777 L
054 Lloret Roig, Maria del Mar ................. 39890720 06,3754 L
055 Llena Muixí, Eva ................................ 78083516 06,3479 L
056 Adrover Marco, Melchora .................. 85085891 06,3466 L
057 Mauri Folque, M. José ....................... 40925898 06,3311 L
058 Llasera Reales, Yolanda .................... 40893839 06,3304 L
059 Luna Martínez, Maria Teresa .............. 39714116 06,3291 L
060 Rodríguez Galán, Maria Lydia ............ 46637905 06,2932 L
061 Sena Mombiela, Concepción ............ 40968960 06,2858 L
062 Cercos Sánchez, Carla Concepció .... 36985044 06,2760 L
063 Cruz Sánchez, Francisca .................. 40519243 06,2666 L

064 Anglada Buyreu, Anna ...................... 37333583 06,2063 L
065 Arcos Valero, Yolanda ....................... 52439407 06,1997 L
066 Moreno Avila, Herminia ..................... 77611101 06,1954 L
067 Rius Alsina, Marta ............................. 46235464 06,1859 L
068 Sotoca Márquez, Mònica .................. 37385993 06,1683 L
069 Grifé López, Gemma ......................... 39370650 06,1564 L
070 Armesto García, María Carmen ......... 35045741 06,1404 L
071 Sastre González, Inmaculada ............ 46650778 06,1250 L
072 Caritg Mundet, Neus ......................... 40440632 06,0979 L
073 Velasco Paredes, Immaculada .......... 35025819 06,0821 L
074 Feixa Molinos, Maria Jesús ............... 41095656 06,0556 L
075 Bañeres Barbé, Alba ......................... 78082518 06,0432 L
076 Soler Serra, Gemma ......................... 40323425 06,0407 L
077 Aguilar Pérez, Alejandra .................... 39875427 06,0123 L
078 García Francès, Maria Teresa ............ 38850976 06,0111 L
079 Montero Castillejo, Rafaela ................ 46559138 06,0048 L
080 Bonet Riba, Sara ............................... 77736545 06,0029 L
081 Boladeras Orpella, Virgínia ................ 46731293 05,9764 L
082 Matas Ros, Anna Maria ..................... 40438595 05,9697 L
083 Molero Yll, Sílvia ................................ 33964825 05,9613 L
084 Aroztegui Gali, Susagna .................... 45475134 05,9433 L
085 Barbosa Molins, Ester ....................... 40441269 05,9417 L
086 Codina Badia, M.Teresa .................... 43722460 05,9239 L
087 Cantero Aulinas, M. del Carme .......... 43626666 05,9233 L
088 Bruguès Triola, Eva ........................... 40335546 05,8909 L
089 Montero Samos, Immaculada ........... 52202177 05,8897 L
090 Roca Pujol, Maria Carmen ................. 77914072 05,8842 L
091 Vélez Tobarias, Eva ........................... 77913263 05,8829 L
092 Martín García, Olga ........................... 43735972 05,8776 L
093 Rios Redondo, Patrícia ..................... 47702083 05,8712 L
094 Sánchez Pañella, Glòria .................... 79280166 05,8664 L
095 Monclus Arnau, Antoni ...................... 35012182 05,8456 L
096 Rojas Baena, Isabel .......................... 46036708 05,8361 L
097 García López, Esther ......................... 39711588 05,8135 L
098 Codina Noguera, Rosa Maria ............ 35086984 05,8077 L
099 Álvarez Cañadas, María Dolores ........ 44194839 05,7692 L
100 Anglada Buyreu, Glòria ..................... 36574965 05,7611 L
101 González Rodríguez, Mercedes ......... 36569115 05,7554 L
102 Castello Paredes, Angela .................. 77110579 05,7554 L
103 Torner Paguera, Maria Joana ............ 39338816 05,7422 L
104 Codina Ferrer, Ester .......................... 46539893 05,7054 L
105 Rubio Bonilla, M. Ascensión .............. 33902675 05,7042 L
106 Gallego Bertolin, Araceli .................... 46331811 05,7014 L
107 Riera Claret, Judith ........................... 40602980 05,6997 L
108 Roura Subirós, Montserrat ................ 77293150 05,6961 L
109 Gosalves López, Margarida ............... 36562984 05,6936 L
110 Bonafé Casp, Susana ....................... 22575793 05,6834 L
111 Gilibets Parada, Núria ....................... 43525995 05,6744 L
112 Merchan Bravo, Isabel Maria ............. 43681920 05,6667 L
113 Ramírez Maqueda, Luisa ................... 39153437 05,6474 L
114 Rota Mateu, Mercè ........................... 40861479 05,6230 L
115 Seoane Tomás, M. Teresa ................. 43530655 05,5375 L
116 Prades Achell, Ràquel ....................... 52605849 05,5293 L
117 Montilla Ruz, Margarida ..................... 37385519 05,5135 L
118 Villanueva Soligo, Isaura .................... 37679215 05,4831 L
119 Romero Nieto, Susana ...................... 46698479 05,4587 L
120 Badia Barón, Irene ............................ 40887735 05,4464 L
121 Coll Vidal, Meritxell ............................ 39704594 05,4326 L
122 Martín Tares, María José ................... 40987400 05,4258 L
123 Punzano Sánchez, Urbana ................ 38430360 05,3286 L
124 Grau Cots, Montserrat ...................... 43709835 05,3011 L
125 Gaviña Farrus, Ruth .......................... 35057925 05,2910 L
126 Ribot Segura, Anna Maria ................. 40523611 05,2277 L
127 Martínez Giron, María Rocío .............. 34741805 05,2125 L
128 Zahonero Retuerta, Maria Elena ........ 46055444 05,2091 L
129 Ferrer Rovira, Cristina ........................ 46574757 05,2055 R
130 Masó Darnes, María Lourdes ............ 40321725 05,1952 L
131 Pane Flor, Maria ................................ 46115809 05,1838 L
132 Dobon Gómez, Concepció ................ 52791094 05,1830 R
133 Peña Roca, Helena ........................... 38132270 05,1644 L
134 Puig Pérez, M. Ángeles ..................... 33943700 05,1633 L
135 Martín Fernández, M. Ascensión ....... 38511921 05,1485 L
136 Ripollés Gazulla, M.Àngels ................ 40871349 05,0832 L
137 Duch Larena, Agnès ......................... 43697843 05,0417 R
138 García Punsola, Maria Lourdes .......... 38835937 05,0372 L
139 Padrós Toiran, Olga .......................... 34749961 05,0203 L
140 García Arredondo, M. Isabel .............. 52168780 05,0110 L
141 Demelo Monforte, Sílvia .................... 46610335 05,0100 L
142 Portella Serra, Núria .......................... 40298632 05,0088 R
143 Barenys Vicens, Miryam .................... 46140786 05,0067 L
144 Mañanas Gómez, M. Asunción ......... 36571266 04,9845 L
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145 Torres Vila, Cristina ............................ 43428437 04,9720 L
146 Nogues Sánchez, Maria del Mar ........ 39883198 04,7991 L
147 Oto Florensa, Laia Maria ................... 43715085 04,5822 L
148 García Espada, Maria Teresa ............. 39180213 04,5048 L
149 Valls Gracia, Elisabet ......................... 39904661 04,4245 L
150 García Pérez, Francisca .................... 33902610 04,0798 L

Educació física
001 Marco Pallarès, Carles ...................... 43701605 07,7431 L
002 Marí Villagrasa, Xavier ....................... 43718789 06,7806 L
003 Sánchez Cabrera, Yolanda ................ 39712761 06,5733 L
004 Sebastia Milian, Inmaculada .............. 19003619 06,4621 L
005 Molina Fernández, Francisco ............. 37289083 06,3868 L
006 Vidal Zapater, M.Elena ...................... 40897288 06,2270 L
007 Mayola Collell, Jordi .......................... 77914786 06,1889 L
008 Font Fortuny, M. Victoria ................... 39883648 06,1288 L
009 López Morales, Francisca ................. 39701727 06,0276 L
010 Mendoza Olalla, Carlos David ............ 39707137 06,0143 L
011 Gómez Galindo, José Luis ................ 18995721 05,9454 L
012 García Sarrate, Joaquin ..................... 35097388 05,9382 L
013 Buj Alfara, Josep Joaquim ................. 78578249 05,9166 L
014 Salto Miquel, Núria ............................ 39898424 05,8866 L
015 Siles Matamoros, Pedro .................... 46653637 05,8749 L
016 Florenza Satorres, Patrícia ................. 73200646 05,8488 L
017 Fondevila Delgado, Anna .................. 78085296 05,8245 L
018 Dieguez Tapia, José Miguel ............... 52279517 05,7444 L
019 Navarro Fonts, Oriol .......................... 46711942 05,7266 L
020 Macia Paredes, Sarai ........................ 79281816 05,7031 L
021 Ballester Martínez, Iván ..................... 20434546 05,6978 L
022 Biosca Falguera, Jordi ....................... 78073926 05,6956 L
023 Dolz Julian, José Luis ........................ 46590192 05,6876 L
024 Graell Ruiz, Isabel ............................. 39893258 05,5914 L
025 Guillem Benlloch, Jaume ................... 48382790 05,5704 L
026 Olmedo Borjas, Ráquel ..................... 39346909 05,5665 L
027 Pérez Pasan, Verónica ...................... 79106337 05,5653 R
028 Ribera Manjón, Albert ........................ 43522990 05,5333 L
029 González González, José Luis ........... 38553121 05,5315 L
030 Civit Rovirosa, Maria del Carme ......... 46345361 05,5296 L
031 Jiménez Ramos, Pilar ........................ 43678756 05,4831 L
032 Vilarrodona Planas, Francisca ........... 77913413 05,4789 L
033 Aldana Gómez, Ana Bélen ................ 43523884 05,4650 L
034 Alonso Ramírez, Sergio ..................... 44192467 05,3741 L
035 Sisón Ferres, Eulalia .......................... 46564698 05,3560 L
036 Santonja Sempere, Javier ................. 21664773 05,3315 L
037 López González, Esperanza .............. 46665694 05,3312 L
038 Sala Rubirola, Josefina ...................... 77911348 05,2816 L
039 Torres Martínez, Vanesa .................... 47675485 05,2712 L
040 Cerrato Santiago, Jordi ..................... 72529438 05,2665 L
041 Arjona Felip, Eduard Joan ................. 78090931 05,2662 L
042 Arenas Carretero, Yolanda ................. 33458965 05,2511 L
043 Solé Gispert, M. Pilar ......................... 39890167 05,2445 L
044 Vallespi de la Cruz, José Francisco .... 40930079 05,1850 L
045 Beltran Capdevila, Judit .................... 39889131 05,1788 L
046 Ferrarons Aguiló, Jordi ...................... 77917897 05,1608 L
047 Carrasco Coria, Beatriz Cris. ............. 38447966 05,1480 L
048 Bolaño Vilella, Joan ........................... 40524238 05,1441 L
049 Cortés Soto, Maria Pilar .................... 39887345 05,1432 L
050 Tubau Hidalgo, Marta ........................ 38825167 05,1180 L
051 Grau Cots, Joan ............................... 40889685 05,0875 R
052 De la Cueva Ventura, David ............... 40993389 05,0843 L
053 Carrión Pérez, Juan Ramon .............. 52621653 05,0296 L
054 Obiol Reverte, Ramon ....................... 52608648 04,9310 L
055 Murillo Fuentes, Carlos Miguel ........... 43519618 04,9244 L
056 Juez Andrade, Marc Albert ................ 46341234 04,9185 L
057 Álvarez Gil, M. del Carmen ................ 22565261 04,8574 L
058 Llarch Amposta, Carlos ..................... 40929775 04,8121 R
059 Vinyals Canalías, Carmina ................. 38137851 04,7853 L
060 Escribano García, Sergio ................... 34748942 04,7582 L
061 Andreu Gómez, Sílvia ........................ 39904833 04,7467 L
062 Rodríguez Rodríguez, Marisol ............ 38111048 04,6526 L
063 Sánchez Soria, Patricia ..................... 39693227 04,6389 L
064 Calvete Fernández, Jesus ................. 46801194 04,6112 L
065 Mataro Rovira, Elisabet ..................... 38109405 04,5888 L
066 Rifa Volart, María Dolores .................. 77101228 04,5740 L
067 Domínguez García, María Belén ........ 52425441 04,5110 L
068 Rich Masallera, Núria ........................ 77913164 04,5082 L
069 Muñoz Alarcon, Eva .......................... 43628410 04,5042 L
070 Ramos Navarro, Natalia .................... 47600843 04,5011 L
071 Gibanel Salvador, Sandra .................. 46736481 04,4889 L
072 Torrico Santaren, Marta ..................... 34750111 04,4804 L
073 Silva Corchuelo, Isabel ...................... 33918763 04,4627 L

074 Compte Moros, Santiago .................. 18948227 04,4072 L
075 Sánchez Riera, Lídia ......................... 77676696 04,3333 L
076 Pujadas Talaya, Eva Maria ................. 52402699 04,3195 L
077 Álvarez Gorgojo, Jorge ...................... 46785927 04,2916 L
078 Muñoz Cuadros, David ..................... 46568238 04,2910 L
079 Gómez Carrion, Víctor ....................... 52624503 04,2542 L
080 Ribas Martín, Sara ............................ 46345059 04,0430 L

Educació musical
001 Peñarrubia Giménez, Francisco José 20438825 07,2566 L
002 Vaque Vidal, Josep Maria .................. 37352667 06,9972 L
003 Bota Oliveras, Cristina ....................... 79302284 06,9312 L
004 Sonet Mitjans, Roser ......................... 46634947 06,9245 L
005 Brugues Timoneda, Sílvia .................. 79303825 06,8087 L
006 Blázquez Soriano, Mireia ................... 38461509 06,4832 L
007 Villanueva Perarnau, Muriel ............... 29191470 06,2067 L
008 Martín Ferrer, Sergi ............................ 47613597 05,9194 L
009 Fernández Mares, Sílvia .................... 46701531 05,8971 L
010 Massot Font, Anna ............................ 77961864 05,8121 L
011 Oller Goma, Gemma ......................... 46780138 05,8069 L
012 Ruíz Curado, Francesc Josep ........... 52144416 05,7106 L
013 Mestre Ferrando, Montserrat ............. 77785273 05,6467 L
014 Palol Ribas, Irene .............................. 77910903 05,5242 L
015 Sánchez Llanos, Laura ...................... 52151899 05,5111 L
016 Belda Cuenca, Beatriz ...................... 20824889 05,4978 L
017 Serra Dolcet, Roser ........................... 43744349 05,4733 L
018 Benavent Benavent, Juan Gabriel ...... 20438916 05,4694 L
019 Guardiola García, Yolanda ................. 44759331 05,4305 L
020 Zamora Subias, María José ............... 18005230 05,4070 L
021 Salvador Martínez, Maria Pilar ........... 44177626 05,4010 L
022 González González, Ester ................. 79304107 05,3668 L
023 Nadal Artigas, Isabel ......................... 77612589 05,3421 L
024 RamírezExposito, Yolanda ................. 44983245 05,3226 L
025 Alsina Terradas, Marta ....................... 79304452 05,3095 L
026 Coll Coll, Maria Elena ........................ 46240138 05,2616 L
027 Carmona Navarro, Mónica ................ 40331166 05,2058 L
028 Leo Jiménez, Maria Jesús ................. 38117533 05,2053 L
029 Banda Ñaco, Diana ........................... 43735248 05,1805 L
030 Bou Viel, M. Luisa ............................. 20825038 05,1756 L
031 Melgar Bometón, David .................... 43733258 05,1527 L
032 Ribera Micola, M. Montserrat ............ 52595364 05,1440 L
033 Gonel Arasa, Rene ............................ 52603726 05,1399 L
034 Rius Llado, Hombelina ...................... 43745814 05,1343 L
035 Guillan Ferra, Miriam ......................... 43532468 05,1119 L
036 Marsellés Cullerés, Núria ................... 43724007 05,1088 L
037 Albiac Roca, Meritxell ........................ 46678560 05,1034 L
038 Ros Barrachina, Vicente .................... 33468592 05,0978 L
039 Vidal Cardona, Rosalia ...................... 41734078 05,0421 L
040 Prat Serra, Guillem ............................ 77109881 05,0014 L
041 Broto Folguera, Marta ....................... 47676154 04,9832 L
042 Pérez Gil, Enrique ............................. 20008794 04,9610 L
043 Beltran Arellano, Júlia ........................ 46731731 04,8774 L
044 Cenar Vall, Olga ................................ 39359126 04,8445 L
045 Llurba Cunillera, Marta ...................... 43747557 04,8422 L
046 Domínguez Sala, Alfonso .................. 46744660 04,7694 L
047 Fernández Fernández, Clara Maria .... 36517163 04,7433 L
048 Sanchis Bacete, Joaquin Luis ........... 44860283 04,7222 L
049 Castellarnau Artero, Cristina de ......... 39701053 04,6377 L
050 Marin Realp, Núria ............................ 53127730 04,6277 L
051 Oliveras Calvo, Lena ......................... 38847069 04,6089 L
052 Tur Massanet, Maria .......................... 53210599 04,5452 L
053 Vericat Castell, Consol ...................... 47621651 04,5333 L
054 Benito Pujol, Judit ............................. 46751924 04,5024 L
055 Sabaté Palau, Josep Miquel .............. 78083060 04,4449 L
056 Blanco Villach, Vicente ...................... 35080996 04,3114 L
057 Cid Aragones, Maria Teresa ............... 39723409 04,2112 L
058 Suñe Morales, Jordi .......................... 39722185 04,1978 L
059 Ortiz Paniagua, Lorena ...................... 38836485 04,1799 L
060 Pasto Baiges, Montserrat .................. 52605316 03,8555 R

COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

N Cognoms i nom DNI T P
Alemany
001 Aguirregabiria Arilla, Esteve ............... 38127308 06,0778 L
002 Torra Ginestà, Genma ....................... 39352356 05,5794 L

Anglès
001 Figueras Havidich, Luis ..................... 35092889 07,2350 E
002 Nárvaez Monzo, Carina Elisabet ........ 20019969 07,2629 L
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003 Allue Riera, Josefina .......................... 43716394 07,2111 L
004 Almau Bernal, Beatriz ........................ 25180085 07,1911 L
005 Castillón Olivera, Almudena ............... 73196477 06,6744 L
006 Paniagua Cordero, Dolores ............... 38423725 06,5907 L
007 Palacín Feixa, María Carmen ............. 43718592 06,5742 L
008 Salido Porcel, Antonia ....................... 46615789 06,5422 L
009 Bonet Torrijos, M. Pilar ...................... 40880404 06,3322 L
010 Bulto Serra, Montserrat ..................... 46688638 06,1355 L
011 Romo Salvador, Eva .......................... 40529853 05,8555 L
012 Gangolells Vendrell, Inmaculada ........ 78151478 05,7111 L
013 Alaminos Cobos, Visitación ............... 40437781 05,6504 L
014 Julian Escrig, Gemma ....................... 18999930 05,5283 L
015 Jacome García, M. Carmen .............. 46622885 05,4652 L
016 Fernández Sondesa, Rosa Maria ....... 52404166 05,4369 L
017 Jubany Maso, Isabel ......................... 45538423 05,4193 L
018 Berrocal Juan, Ana ........................... 29183166 05,3815 L
019 Fernández Cordoba, Ana Isabel ........ 34764238 05,3348 L
020 Adrada Rafael, Roberto ..................... 51402975 05,1819 L
021 Ferri Conca, Cristina ......................... 79106119 04,8600 L
022 Bonastre Ferrer, José Luis ................. 38138850 04,8592 R
023 Pallas Gibanell, David ........................ 25468883 04,7622 L
024 García Sabate, Noemi ....................... 39719621 04,3678 L

Dibuix
001 Corral García, Emiliana ...................... 46226801 06,3553 L
002 Murillo Clave, Magdalena .................. 39709664 06,3396 L
003 Meseguer Gil, Magdalena ................. 46046274 06,2420 L
004 Fernández Uranga, Santiago ............. 35090272 06,2296 L
005 Mues Florit, Ramon ........................... 43408549 06,1318 L
006 Fontelles Hernández, Ana María ........ 38459387 06,1132 L
007 Romero Patiño, José Javier ............... 43729396 05,7415 L
008 Juvanteny Gorgarls, Marta ................ 77309688 05,6741 L
009 Palmer Alemany, Francisca ............... 43040168 05,5935 L
010 Castillo Sánchez, Trinidad ................. 35113092 05,5933 L
011 Henao De Brigard, María Inés ............ 44022741 05,5861 L
012 Ferrusola Domenech, Maria Jesús .... 77912173 05,5827 L
013 Grimalt Caselles, Josep Joan ............ 52782741 05,5688 L
014 Vives Torrescasana, M. Ángeles ........ 77300008 05,4874 L
015 Martí Sarda, Marta ............................ 39704875 05,3747 L
016 Falcon Afonso, Alejandro .................. 43652907 05,3468 L
017 Sors Cuffi, Celia ................................ 40437610 05,2876 L
018 Moreno Llorente, Maria Isabel ........... 37382572 05,1871 L
019 Domènech Larraz, Jaume ................. 79295222 04,9018 L
020 Bofarull Gallés, Robert ...................... 39657438 04,8328 L
021 Torres Prats, Ester ............................. 79275677 04,4693 L
022 Sánchez Peris, María Luisa ............... 20814038 04,4389 L
023 Sendiu Bonjoch, Jaume .................... 46580560 04,0252 L

Economia
001 Bordes Mir, Anna .............................. 77610616 06,5590 L
002 Castillo Monfort, Celia ....................... 18978829 06,3916 L
003 García Almela, Inmaculada ................ 29018848 05,9738 L
004 Serra Noguera, M. Dolors .................. 79301827 05,7809 L
005 Molist Pujol, M. Carmen .................... 33945821 05,7199 L
006 Sarsanedas Castellanos, Núria .......... 38100688 05,6958 L
007 Martínez Peñarroja, M. Isabel ............ 18966050 05,6662 L
008 Blasco Lorente, Alejandro ................. 37377941 05,6612 L
009 Grasa Bastida, Meritxell .................... 43717735 05,6405 L
010 Socias Salvat, Inés ............................ 39686434 05,4636 L
011 Rius Safont, Josep ............................ 43718343 05,3489 L
012 Clos Guix, Eulàlia .............................. 43399748 05,1221 L
013 Prat Vilades, Teresa Maria ................. 39346664 05,0782 L
014 Ivern Moreto, Eulàlia .......................... 39878158 05,0701 L
015 Gesse Pedrola, Jordi ......................... 78079720 05,0609 L
016 Fontanet Viladrich, Casimir ................ 78075491 05,0292 L
017 Alcalde Martí, Hugo .......................... 52727598 04,9191 L
018 Romero Escrig, Eduardo ................... 33407823 04,8869 L
019 Navarro Soriano, Eva ........................ 40983891 04,5869 L
020 Blesa Izquierdo, Manuel .................... 46601175 04,5155 L

Francès
001 Andres Mañueco, Irene ..................... 12166623 14,7160 E
002 Escribano Rodríguez, Maria .............. 46212590 11,8300 E
003 Benavides Amate, M. del Mar ............ 27502272 07,5449 L
004 Gómez García, M. Trinidad ................ 08912900 05,9110 L
005 Larousse Brizzi, Patrici Eduard .......... 36520174 05,8170 L
006 Prados Just, Irene ............................. 43709469 05,5453 L
007 Jane Jaures, Núria ............................ 38756453 05,4587 L
008 Vallès Nouselles, José Vicente ........... 20778724 05,4221 L
009 López Espin, Eva .............................. 38510519 05,3890 L
010 Butjosa Roca, Marta ......................... 53120505 04,4913 L

Grec
001 Oller Guzman, Marta ......................... 40994849 06,6322 L
002 Alegret Curieses, Irene ...................... 38128653 05,6155 L
003 Martínez Espluga, Sonia .................... 40441708 05,2462 L
004 Salcedo Carrasco, M. Ángeles .......... 40976860 05,0527 L
005 Belloso Ruiz, Beatriz ......................... 38447699 04,9331 L

Llatí
001 Sanz Casasnovas, Fernando ............. 18019120 06,4866 L
002 Blecua Álamo, Luisa Laura ................ 46239518 06,2072 L
003 Pérez Díaz, M. Mar ............................ 43718099 05,8662 L
004 Jesus Margineda, Jordi ..................... 43721910 04,8498 L
005 Capdevila Folguera, Juan .................. 40826889 04,7843 L

Música
001 Medrano Torres, Núria ....................... 39898334 07,1218 L
002 Ridaura Arce, Ana María .................... 24353967 06,9744 L
003 Enrich Trilla, Núria ............................. 43737424 06,7093 L
004 Hernández Blade, Margarita .............. 39861035 06,6109 L
005 Giralt Lluis, Judit ............................... 40294689 06,3134 L
006 Ricart Amanos, M. Dolors ................. 78085552 06,2927 L
007 Llaurado Plana, Josefa ...................... 40528785 06,2903 L
008 Muñiz Roca, María Dolores ............... 35029837 06,2364 L
009 Soler Mestres, Montserrat ................. 77907559 06,2072 L
010 Murillo Ribes, Adolf ........................... 20805385 06,1574 L
011 Pozo Martín, Mónica ......................... 40324743 06,1540 L
012 Pérez Collellmir, Olivia ........................ 38126184 06,1246 L
013 Bolart Vilaró, Vicenç .......................... 36513266 06,1064 L
014 Urbiola Coma, Itziar ........................... 46725887 06,0539 L
015 Bertran Travé, David .......................... 40437502 06,0292 L
016 Pomerol Monseny, Marc .................... 37733254 06,0036 L
017 Magriña Guasch, Sílvia ...................... 43679492 05,9009 L
018 Artiola Ruhi, M. Dolores ..................... 43671685 05,8574 L
019 Cascales Vilardell, Carolina ................ 34748357 05,8572 L
020 Fernández Arbones, Alicia ................. 46744689 05,8343 L
021 Gelis Doblado, Patricia ...................... 46637780 05,8322 L
022 Sala Colom, Josep ............................ 77738621 05,8235 L
023 Sorribes Carrio, Jaume ..................... 39362704 05,5733 L
024 Olive Farran, Josefa .......................... 77828414 05,5431 L
025 Ubach Santamaria, Sandra ............... 43436553 05,4912 L
026 Castillo García, Miguel ....................... 22555495 05,3614 L
027 Busquets Congost, Carmen .............. 40327586 05,3593 L
028 Ramon Segarra, Carles ..................... 18973745 05,3281 L
029 Silla Soler, Vanessa ........................... 46952218 05,3233 L
030 Gisbert Ramo, Yolanda ..................... 40332876 05,2866 L
031 Espelta Estrada, Francesc ................. 40918758 05,2852 L
032 Planaguma Navarro, Adriana ............. 40344069 05,1869 L
033 Redondo Duran, Joaquim Jesus ....... 46644747 05,1410 L
034 Verdú Verdú, Joan Francesc .............. 28995357 05,1012 L
035 Ramírez Padrós, Jordi ....................... 44002678 05,0708 L
036 Marce Busquets, José Antonio .......... 46631108 05,0602 L
037 Tent Sorli, José Vicente ..................... 73560304 05,0008 L
038 Martínez Ferrando, Carlos ................. 52737437 04,9518 L
039 Arnau Calvo, Fernando ..................... 19007690 04,9111 L
040 Pino Hernández, Rocio del ................ 40431729 04,8729 L
041 Alcaide Valencia, Albert ..................... 46554875 04,6549 L
042 Celma Soriano, Marcos ..................... 18991385 04,6432 L
043 Edo Tatay, Sergio Antonio ................. 33453323 04,2998 L
044 Paradis Maza, Xavier ......................... 37784833 04,2784 L
045 Caldes Garrido, Antonio .................... 20430400 04,0682 L

Tecnologia
001 Pérez Montfort, Alberto ..................... 39180247 10,9650 E
002 Solano Bustamante, Carlos Angel ..... 72015105 10,8900 E
003 Costa Solé, Marcelino Juan ............... 52215809 09,3000 E
004 Feliu Sureda, Lluís ............................. 40231251 09,0600 E
005 Muñoz Regadera, Pablo .................... 07448600 08,1950 E
006 Igelmo Ganzo, Manuel ...................... 38493388 08,0720 E
007 Serrallonga Gasch, Immaculada ........ 35111504 06,8356 L
008 Martínez Rodrigo, M. Ámparo ........... 24343652 06,2826 L
009 Frances López, Juan Antonio ............ 52715488 06,2705 L
010 Fontbona Misse, Maria del Roser ...... 77292535 06,2576 L
011 Gonzalo Edesa, Virgilio ...................... 33904361 06,1444 L
012 Pérez García, Francisco .................... 38811107 06,0154 L
013 Pujol Capelles, Yasmina .................... 39361918 05,9471 L
014 Ruiz López, Sebastià ........................ 18958774 05,7778 L
015 Belana Vallcaneras, David ................. 46605058 05,6555 L
016 Pujol Batlle, Maria Teresa ................... 36495172 05,6374 L
017 Bosch Colmenero, Agueda ............... 43685280 05,6188 L
018 Paredes Navarro, José Antonio ......... 38076808 05,5619 L
019 Canudas Asensio, Joan .................... 52217227 05,5238 L
020 Puig Cambero, Marta ........................ 77608751 05,5030 L
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021 Serrano Montes, Monica ................... 46775609 05,4826 L
022 Moncunill Solé, Jaime ....................... 77096327 05,4731 L
023 Ferrando García, Carles .................... 28993113 05,4645 L
024 Valls Admetlla, Ferran ........................ 36893884 05,4444 L
025 Hueso García, Julian ......................... 43513318 05,4421 L
026 Ibañez Juncosa, Francesc ................ 37721209 05,4373 L
027 Guillen Pelegay, Juan ........................ 43436915 05,3783 L
028 Jauset Berrocal, Fco. Javier .............. 40865346 05,3656 L
029 Serrano Belmonte, José Luis ............ 46034710 05,3140 L
030 Crosas Olea, Roser ........................... 33938759 05,3084 L
031 Castillo Miñano, Begoña M. .............. 48436130 05,2688 L
032 Del Pozo Gutiérrez, Néstor ................ 46133706 05,2627 L
033 Bertrans Costa, Josep Maria ............. 33938898 05,1139 L
034 Bañon Clivillé, Natalia ........................ 34730736 05,0830 L
035 Pico Peris, Andreu ............................ 35119063 05,0584 L
036 Pulido Guerrero, Manuel .................... 52401867 05,0315 R
037 Alegre Zaera, Víctor ........................... 46347506 05,0305 L
038 Torra González, Maria Núria .............. 37745610 05,0277 L
039 González Piñeiro, Jorge .................... 46048079 05,0148 L
040 Solà Amorós, M. Nieves .................... 43706957 05,0024 L
041 Gimeno Rivero, Josep ....................... 46685718 05,0003 L
042 Caballe Homedes, José Manuel ........ 40934726 04,9748 L
043 Mascarell Roca, Josep Antoni ........... 20804855 04,9515 L
044 Cornet Colomina, Santiago ............... 43707555 04,9137 L
045 Juan Fraile, Querubin ........................ 41736923 04,9037 L
046 Arqués Torrentgenerós, Juan ............ 38093158 04,8942 L
047 Cortada Hortala, Josep ..................... 40321465 04,8590 L
048 Agasa Balagué, Neus ........................ 78580669 04,8336 L
049 Busquets Sanz, Marcos .................... 34746297 04,8221 L
050 Castañé Mata, Marta ........................ 43421563 04,8102 L
051 Miró Pujol, Carlos .............................. 77833645 04,7349 L
052 Borges Fonoll, Amadeu ..................... 77832419 04,7280 L
053 Garrido Borja, Andrés ....................... 52605038 04,7066 L
054 Nabau Pedros, Maria Esther ............. 78076256 04,6993 L
055 Heras Cisa, Anna M. de las ............... 39345530 04,6684 L
056 Laguna Estaun, Daniel ...................... 36515638 04,6468 L
057 Cruzado Martínez, Cosme ................ 40934450 04,6364 L
058 Barón Boldú, Maria Elena .................. 43706878 04,6035 L
059 Cervera Baiges, Noemi ..................... 52603246 04,5943 L
060 Berney Pujol, Concepció ................... 77610866 04,5407 L
061 Huguet Caufapé, Marcos .................. 43713065 04,5313 L
062 Bascuñana Casasus, Montserrat ....... 35038941 04,5121 L
063 Planes Prio, José María ..................... 35021681 04,5013 L
064 Salvany Carmona, Anna Isabel .......... 77310205 04,4841 L
065 Benaiges Grau, M. Cinta ................... 52605059 04,4523 L
066 Granollers Palou, Andreu .................. 43421474 04,4291 L
067 Franques Raurell, Maria Rosa ............ 39877872 04,3881 L
068 Labernia Descarrega, Montserrat ...... 43718545 04,3005 L
069 Armengol Rosines, Pere Joan ........... 43701223 04,2044 L
070 Rosell Barniol, Angel ......................... 77730044 04,1693 L
071 Albareda Domènech, Jordi ................ 77309794 03,9439 L

Hoteleria i turisme
001 Bernat Colominas, Susanna .............. 35101172 06,0471 L
002 Segovia Rubio, Esther ....................... 36983483 05,5658 L
003 López Besora, Mercè ........................ 39676320 04,7223 L
004 Morales Torres, Crescencia ............... 40302787 04,6580 L

Informàtica
001 Villegas Ariza, Josep Antoni ............... 39688594 05,9820 L
002 Salas Diaz, Inmaculada ..................... 28908720 05,9530 L
003 Serret Nadal, Juan Ramon ................ 46122681 05,8556 L
004 González Ibañez, Segundo ............... 22560026 05,8479 L
005 Miralves Guiral, Isabel ....................... 18030784 05,6225 L
006 Delgado Beltran, Lluis ....................... 39329624 05,3458 L
007 Manzano Martínez, Clemencia .......... 46522651 05,2269 L
008 Prior Romero, Miquel a ..................... 52940987 04,9015 L

Organització i processos de manteniment de vehicles
001 Carrasco Rebollo, Fructuoso ............. 46600652 12,4240 E
002 Guillot Esteve, Joan Andreu .............. 33403955 04,5520 L
003 Noguera Balasch, Jordi ..................... 46777656 04,5080 L
Organització i projectes de fabricació mecànica
001 Gómez González, Sergio ................... 45474863 05,7587 L
002 Abad Boveda, Marta ......................... 44004295 05,6830 L
003 Bernardo Vilamitjana, Daniel .............. 40330360 05,4757 L
004 López Vidal, Feliu .............................. 40931678 04,7598 L
005 Dichos Martí, Rafael .......................... 52218311 04,4148 L

Processos de producció agrària
001 Xucla Tarrés, Francesc ...................... 43711019 05,7081 L

Sistemes electrònics
001 Rando Díaz, José Angel .................... 36479059 10,3880 E

002 Valverde Ruiz, Alfonso ....................... 39171894 05,4388 L
003 Duran Ruiz, Manuel ........................... 46590648 04,8376 L
004 Cabrerizo Sopena, David .................. 52180111 04,6526 L

Sistemes electrotècnics i automàtics
001 Forn Cadafalch, Francesc Xavier ....... 39159119 13,2080 E
002 Altimiras Rovira, Santiago .................. 77277760 12,0460 E
003 Guerrero Jiménez, Vicente ................ 33873560 11,9880 E
004 Nogues Gázquez, Jaume Artur ......... 35101226 10,5840 E
005 Utset Romeu, Juan ........................... 46326103 05,8056 L
006 Gascon Boix, Rafael ......................... 18948268 05,6693 L
007 Mauri Clapes, Francisco .................... 33876943 05,4100 L
008 Pradas Muñoz, Joan ......................... 40319248 04,9521 L
009 Monteagudo Fajardo, José ............... 38450319 04,8850 L
010 Juanchich Julia, Marcel ..................... 40523804 04,2508 L
011 García Garrido, Joan Manuel ............. 40317788 03,9192 L
012 Ginovart Tomas, Jaime ...................... 40934351 03,7053 L

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

N Cognoms i nom DNI T P
Cuina i pastisseria
001 Cuadras Genabat, Raúl ..................... 40312138 05,1635 L
002 Bonillo Jiménez, Luis ......................... 43738180 05,1621 L
003 Lahera Loredo, Asier ......................... 39695463 05,1333 L
004 González Subira, Josep Ignasi .......... 41095687 04,5110 L

Laboratori
001 Ciurana Martínez, Maria Pilar ............. 39716573 05,0732 L
002 Flores Martínez, Tomás ..................... 18393022 04,4245 L

Manteniment de vehicles
001 Martínez Campoamor, José Ramón .. 38479961 06,0244 L
002 Sevilla Cristóbal, Miguel Marcial ......... 33966893 05,8554 L

Operacions de producció agrària
001 Marrero Caballero, Andrés ................ 42791078 06,4978 L
002 Rates Sabaté, Albert ......................... 39855583 06,4898 L
003 Aldoma García, Jaume ...................... 40854602 06,0793 L
004 Vives Roig, Josep Marc ..................... 39866162 05,5609 L
005 Canela Muray, Isidre .......................... 40894603 05,5383 L

Perruqueria
001 López Rueda, María Remedios ......... 52190297 5,3948 L
002 Alaminos López, M. Carmen ............. 40523145 4,5943 L
003 Rupia Masachs, Elisabet ................... 45538205 4,4355 L

Procediments sanitaris i assistencials
001 Blázquez Palomar, María Ámparo ...... 46672167 07,5803 L
002 Regodón Muñoz, M. Teresa .............. 28575153 06,3511 L
003 Llauradó Vallverdú, Ferran ................. 40835417 06,2077 L
004 Vargas Nieto, Francisca .................... 33897030 06,0764 L
005 Solé Solano, Marta ........................... 38557366 06,0692 L
006 Carbó Trill, Gisela .............................. 35094325 05,8921 L
007 Vallejo Muro, M. Àngeles ................... 46636875 05,8771 L
008 Sans Freixes, Eugènia ....................... 39652285 05,8037 L
009 Paez Domingo, Diana ....................... 52390382 05,6066 L
010 Vallès Moret, Ana María ..................... 77916666 05,5804 L
011 Guivernau Escuer, María Luisa .......... 39695099 05,3581 L
012 González Boada, Anna Maria ............ 44003143 05,3369 L
013 Vendrell Cedo, Nieves ....................... 40936476 04,9086 L
014 Bresco Lamiel, Olga .......................... 35025869 04,5120 L
015 Maldonado Gálvez, Susana ............... 34743819 04,3854 L

Producció en arts gràfiques
001 Aldrey Maza, Óscar Luis .................... 46118838 06,5822 L
002 Catalan Morte, Julio Jesús ................ 18955563 06,1257 L
003 Laborda Oribes, Luis ......................... 38152324 05,6458 L
004 Barnadas Molins, Mercedes .............. 46566496 05,0365 L
005 Gibert Padrell, Meritxell ..................... 39702704 04,3548 L
006 Mora Cabistañ, Jordi ......................... 46351808 04,2259 L

Serveis a la comunitat
001 Sorribas Pareja, Montserrat ............... 35056421 07,1414 L
002 Gallego Miguel, Alicia ........................ 43701142 06,5813 L
003 Cortiella Arasa, M. Luisa .................... 40922568 06,5777 L
004 Riera Camps, Anna Maria ................. 77306985 06,4594 L
005 Vidal Marsal, Susanna ....................... 46776764 05,9476 L
006 Rega García, Fernando ..................... 38558092 05,8487 L
007 Bosch Grau, Encarna ........................ 73554796 05,4554 L
008 Fernández Viciana, Ana Bélen ........... 45471146 05,3542 L
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N Cognoms i nom DNI T P N Cognoms i nom DNI T P
009 Soleto Jiménez, Evangelina ............... 06944207 05,1210 L
010 García Martos, Isabel ........................ 43414380 04,9729 L
011 González Castelló, Ricard ................. 43535299 04,5878 L
012 Xicart Carrenca,

María del Pilar ................................... 36523866 04,2027 L

Serveis de restauració
001 Planas Baselga, Mireia ...................... 39353538 05,7102 L
002 Cristià Carbonell, Jordi ...................... 39865729 05,2119 L
003 Mercadal Corominas,

Mariana Ester .................................... 40327953 04,7133 L

Sistemes i aplicacions informàtiques
001 Belda Peña, David ............................ 05196938 07,0583 L
002 Monreal González, Encarnación ........ 33934449 06,6178 L
003 Puertolas Mur, Maria Teresa .............. 73189411 06,1549 L
004 Flix Rovira, Josep M. ......................... 43728012 05,8037 L
005 Fernández Baticón, Fco. Javier ......... 02525469 05,2445 L
006 Vicens Miñana, Vicenta ..................... 52782825 04,3944 L
007 Pedraza Gutiérrez, María José ........... 46618944 04,1472 L

Tècniques i procediments d’imatge i so
001 Barón Sanjuan, Ramón ..................... 38073559 06,8289 L
002 Serra Flores, Jordi ............................. 39331765 05,8652 L

003 Claret Ratera, Pere ............................ 39313989 05,6156 L
004 Pueyo Civat, Gerard .......................... 38119013 05,2684 L

COS DE PROFESSORS
D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

N Cognoms i nom DNI T P
Alemany
001 Serrat Tarraco, Andreu ...................... 78020770 14,4004 A
002 Moreno Calvo, José María ................. 46743680 07,0526 L
003 Capellari, Gernot Michael .................. 00541216 06,7750 L
004 Sperrer, Úrsula .................................. 00982190 06,2342 L

Francès
001 Bricio Salido, José Luis ..................... 33884550 12,0500 A
002 Ribau Mele, Ana María ...................... 40882317 07,4238 L
003 Masip Ruiz, Mònica ........................... 43711196 07,2555 L

Anglès
001 Ferrer Verneda, M. Àngels ................. 77736334 14,0600 A
002 Estrada Luttikhuizen, Pablo ............... 36972220 12,1000 A
003 Pérez Ojeda, María Luisa ................... 28904432 08,5411 L

(01.194.028)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2001, per
la qual es revoquen parcialment diverses
subvencions destinades a l’escolarització
d’infants a les llars d’infants i als centres
d’educació infanti l  de primer cicle de
Catalunya de titularitat privada sense finali-
tat de lucre.

Per Resolució de 27 de novembre de
2000 (DOGC núm. 3284, de 13.12.2000),
es va resoldre el concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a l’es-
colarització d’infants a les llars d’infants i als
centres d’educació infantil de primer cicle
de Catalunya de titularitat privada sense fi-
nalitat de lucre.

D’acord amb l’apartat 6 d’aquesta Reso-
lució, els centres que durant el termini indi-
cat en aquest mateix apartat no presentin la
justificació de la destinació de la subvenció
o ho hagin fet de manera incompleta o in-
correcta, perdran el seu dret a la subvenció.

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

Per tant, en aplicació del capítol IX del De-
cret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvenci-
ons atorgades per la Resolució de 27 de
novembre de 2000, per la qual es resol el
concurs públic per a la concessió de sub-
vencions, destinades a l’escolarització d’in-
fants a les llars d’infants i als centres d’edu-
cació infantil de primer cicle de Catalunya
de titularitat privada sense finalitat de lucre,
en el sentit que s’especifica en l’annex

d’aquesta Resolució, atès que els centres
han justificat de manera incompleta o incor-
recta les subvencions indicades.

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

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

Barcelona, 10 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució de 27
de novembre de 2000.
SD: subvenció definitivament atorgada d’acord
amb les justificacions presentades pel centre.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).

Comarca del Barcelonès.

Codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Municipi: Barcelona.

SA: 2.932.192 ptes.
SD: 2.448.683 ptes.

Codi: 08007366.
Denominació: Cor de Maria.
Municipi: Barcelona.
SA: 563.132 ptes.
SD: 532.548 ptes.

Codi: 08048757.
Denominació: Pere Calafell.
Municipi: Barcelona.
SA: 11.289.389 ptes.
SD: 10.297.724 ptes.

Codi: 08049634.
Denominació: Madre Teresa.
Municipi: Barcelona.
SA: 4.347.300 ptes.
SD: 3.900.000 ptes.

Codi: 08050879.
Denominació: Santa Eulàlia.
Municipi: Barcelona.
SA: 3.053.567 ptes.
SD: 2.995.420 ptes.

Codi: 08051483.
Denominació: Àgora.
Municipi: Barcelona.
SA: 4.444.391 ptes.
SD: 4.218.601 ptes.

Codi: 08051768.
Denominació: Sol Solet.
Municipi: Barcelona.
SA: 5.233.282 ptes.
SD: 4.745.111 ptes.

Codi: 08054526.
Denominació: Casa Sagrada Família.
Municipi: Barcelona.
SA: 2.089.920 ptes.
SD: 1.873.203 ptes.

Delegació territorial: Barcelona II
(comarques).

Codi: 08017657.
Denominació: Anunciata.
Municipi: Gironella.
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Comarca: Berguedà.
SA: 2.988.020 ptes.
SD: 2.954.710 ptes.

Codi: 08020140.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
SA: 1.936.974 ptes.
SD: 1.467.936 ptes.

Codi: 08048617.
Denominació: L’Esquitx.
Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
SA: 4.420.125 ptes.
SD: 4.374.186 ptes.

Codi: 08048812.
Denominació: El Grà d’Or.
Municipi: Balenyà.
Comarca: Osona.
SA: 3.400.653 ptes.
SD: 3.366.388 ptes.

Codi: 08049002.
Denominació: Mare Teresa Gallifa.
Municipi: Artés.
Comarca: Bages.
SA: 3.667.660 ptes.
SD: 3.504.043 ptes.

Codi: 08051975.
Denominació: Ralet-Ralet.
Municipi: Vilassar de Mar.
Comarca: Maresme.
SA: 3.288.994 ptes.
SD: 3.198.346 ptes.

Codi: 08051999.
Denominació: El Meu Jardí.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
SA: 3.136.090 ptes.
SD: 2.802.737 ptes.

Codi: 08053935.
Denominació: El Cargol.
Municipi: Sant Boi de Lluçanès.
Comarca: Osona.
SA: 410.213 ptes.
SD: 341.554 ptes.

Codi: 08057631.
Denominació: Xerric-Xerrac.
Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
SA: 2.793.832 ptes.
SD: 2.751.223 ptes.

Codi: 08058660.
Denominació: El Petit Vailet.
Municipi: Súria.
Comarca: Bages.
SA: 1.648.136 ptes.
SD: 1.162.614 ptes.

Delegació territorial: Baix Llobregat.

Codi: 08048216.
Denominació: Dels Vailets.
Municipi: Òdena.
Comarca: Anoia.
SA: 3.072.978 ptes.
SD: 2.976.728 ptes.

Delegació territorial: Vallès Occidental.

Comarca del Vallès Occidental.

Codi: 08050557.
Denominació: Grimm.

Municipi: Terrassa.
SA: 5.910.490 ptes.
SD: 5.874.020 ptes.

Codi: 08054721.
Denominació: Eina.
Municipi: Terrassa.
SA: 4.335.158 ptes.
SD: 4.111.170 ptes.

Codi: 08057394.
Denominació: Nins.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
SA: 2.305.930 ptes.
SD: 1.620.332 ptes.

Delegació territorial: Girona.

Codi: 17001841.
Denominació: Sol Solet-2.
Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
SA: 4.153.118 ptes.
SD: 3.359.812 ptes.

Codi: 17003124.
Denominació: Empordà-San José.
Municipi: Roses.
Comarca: Alt Empordà.
SA: 2.305.930 ptes.
SD: 2.221.888 ptes.

Codi: 17006368.
Denominació: Sol Solet.
Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
SA: 2.847.234 ptes.
SD: 2.692.521 ptes.

Delegació territorial: Lleida.

Codi: 25000742.
Denominació: Pare Palau.
Municipi: Aitona.
Comarca: Segrià.
SA: 611.676 ptes.
SD: 387.170 ptes.

Codi: 25002830.
Denominació: La Llar-2.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
SA: 1.286.470 ptes.
SD: 1.056.200 ptes.

Codi: 25007335.
Denominació: La Llar.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
SA: 1.934.566 ptes.
SD: 1.446.200 ptes.

Codi: 25007402.
Denominació: Germans Grimm.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
SA: 1.941.841 ptes.
SD: 1.640.803 ptes.

Codi: 25007426.
Denominació: Quitxalla.
Municipi: Seròs.
Comarca: Segrià.
SA: 856.840 ptes.
SD: 801.844 ptes.

Codi: 25007441.
Denominació: El Drac Màgic.
Municipi: Les Boges Blanques.

Comarca: Garrigues.
SA: 1.068.016 ptes.
SD: 719.708 ptes.

Codi: 25007475.
Denominació: Escola Bressol Solsona.
Municipi: Solsona.
Comarca: Solsonès.
SA: 2.259.821 ptes.
SD: 2.217.729 ptes.

Delegació territorial: Tarragona.

Codi: 43003793.
Denominació: La Salle Torreforta.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
SA: 1.694.254 ptes.
SD: 163.600 ptes.

Codi: 43007889.
Denominació: Tic-Tac.
Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
SA: 2.611.768 ptes.
SD: 2.342.085 ptes.

Codi: 43007907.
Denominació: Sant Jordi.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
SA: 4.107.000 ptes.
SD: 4.024.223 ptes.

Codi: 43008006.
Denominació: La Miraculosa.
Municipi: Torredembarra.
Comarca: Tarragonès.
SA: 2.922.464 ptes.
SD: 1.663.347 ptes.

Codi: 43008811.
Denominació: Patufet.
Municipi: Vilallonga del Camp.
Comarca: Tarragonès.
SA: 769.453 ptes.
SD: 709.800 ptes.

(01.190.010)

RESOLUCIÓ  d’11 de juliol de 2001, per la
qual es convoca concurs públic per a la
selecció de projectes d’educació per a la
salut en matèria de prevenció de les drogo-
dependències i de les conductes de risc
durant els cursos 2001-2002 i 2002-2003.

Les finalitats del sistema educatiu s’esta-
bleixen a cadascuna de les etapes de l’ense-
nyament obligatori. En concret pel que fa als
hàbits i comportaments saludables a l’etapa
d’educació primària es pretén, entre altres
coses, que els infants desenvolupin la capa-
citat de valorar la higiene i la salut del seu propi
cos, i a l’educació secundària obligatòria es
pretén, entre altres coses, que els joves des-
envolupin la capacitat de valorar críticament
els hàbits socials relacionats amb la salut, el
consum i el medi ambient. Per a la consecu-
ció de les esmentades finalitats els centres
docents desenvolupen les programacions
curriculars de les diverses àrees.

Així mateix, i atesa la importància de les
tasques preventives en matèria de salut, és
útil la coordinació de les actuacions de les
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diverses administracions, tal com es fa en-
tre la Direcció General de Drogodependèn-
cies i Sida del Departament de Sanitat i
Seguretat Social i la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa del Departa-
ment d’Ensenyament.

Per tot això,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la selecció de
projectes d’educació per a la salut en matèria
de prevenció de les drogodependències i de
les conductes de risc, per al període comprès
entre els cursos 2001-2002 i 2002-2003.

—2 Aprovar les bases reguladores per les
quals es regirà aquesta convocatòria, les quals
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

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

Barcelona, 11 de juliol de 2001

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1

Bases

Primera. Objecte
Es convoca concurs públic per a la se-

lecció de 20 projectes d’educació per a la
salut en matèria de prevenció de les drogo-
dependències i de les conductes de risc per
al període que comprenen els cursos 2001-
2002 i 2002-2003. Els projectes seleccio-
nats rebran la dotació de recursos prevista
en aquesta resolució.

Segona. Tipus de projectes
2.1 Projectes individuals.
Poden participar en aquesta convocatòria

les zones escolars rurals (ZER), i els centres
que imparteixin educació primària o ensenya-
ments d’educació secundària, tant públics
com privats concertats, que desitgin desen-
volupar un projecte d’educació per a la salut
en prevenció de les drogodependències.

Als exclusius efectes d’aquesta convoca-
tòria s’assimila ZER a centre.

2.2 Projectes col·lectius.
També poden participar de manera con-

junta diversos centres coordinats a través
d’un centre de recursos pedagògics (CRP).
En aquest cas el CRP presentarà el projec-
te amb la documentació de cadascun dels
centres. Els projectes col·lectius seleccio-
nats rebran la dotació prevista per cada
centre participant.

Tercera. Tramitació de la sol·licitud
3.1 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-

tor general d’Ordenació i Innovació Educa-

tiva, Programa de Salut a l’Escola, i es pre-
sentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
d’acord amb el model que consta a l’annex
2 d’aquesta Resolució.

Les sol·licituds es poden presentar direc-
tament al Departament d’Ensenyament i a les
Delegacions territorials o bé per qualsevol
dels mitjans que estableixi l’article 38.4 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.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’haurà 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 per presentar les sol·licituds és
fins al 28 de setembre de 2001, a comptar
de l’endemà de la publicació d’aquesta Re-
solució al DOGC.

3.2 A la sol·licitud caldrà adjuntar el pro-
jecte d’educació per a la salut proposat, i la
certificació de la seva aprovació per part del
consell escolar. Quan es tracti de projectes
conjunts, el projecte s’haurà d’aprovar per
cada centre participant.

Quarta. Contingut del projecte
4.1 Contingut general: en l’elaboració

del projecte caldrà tenir present que l’edu-
cació per a la salut és un eix transversal del
currículum i, per tant, s’inclou en part en el
projecte educatiu i en el projecte curricular
de centre.

4.2 Contingut específic:
a) Breu descripció del context sociocul-

tural del centre.
b) Ensenyaments que imparteix el centre.
c) Els camps d’aplicació del projecte, els

quals han de correspondre a la prevenció
de les drogodependències i/o de les con-
ductes de risc relacionades amb l’educació
per a la salut.

d) Objectius.
e) Metodologia.
f) Propostes d’activitats.
g) Seguiment i avaluació.
h) Relació i implicació, si n’hi ha, amb al-

tres entitats: associacions de mares i pares
d’alumnes, ajuntaments, centres d’assistèn-
cia primària, o altres.

Cinquena. Compromís del centre
Els centres seleccionats es comprome-

ten a dur a terme el projecte i a participar
en les activitats de formació i coordinació
del Programa d’Educació per a la Salut a
l’Escola, de la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.

Sisena. Criteris de valoració
Per a la valoració del projecte es tindrà

en compte el seu desenvolupament dins
d’un projecte global d’educació per a la
salut, la implicació i participació de l’equip
docent i de les famílies, així com el suport
d’altres institucions (ajuntaments, serveis
sanitaris o altres) i els indicadors i criteris
d’avaluació del propi projecte.

Setena. Selecció dels projectes
7.1 El director general d’Ordenació i In-

novació Educativa resoldrà aquesta convo-
catòria, un cop vista la proposta de la co-
missió avaluadora, que estarà integrada per:
la cap del Servei d’Educació Especial i Pro-
grames Educatius, que actuarà de presiden-

ta, un tècnic del Servei d’Educació Especi-
al i Programes Educatius, un tècnic del
Servei de Programació, Avaluació i Recur-
sos Pedagògics, un representant del Pro-
grama d’Educació per a la Salut a l’Escola
i un representant de la Direcció General de
Drogodependències i Sida.

7.2 La resolució que aprovi els projec-
tes seleccionats es farà pública als taulers
d’anuncis del Departament d’Ensenyament
i de les delegacions territorials abans del 26
d’octubre de 2001.

Contra aquesta resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades podran interposar recurs d’alça-
da 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis me-
sos a comptar de l’endemà de la finalitza-
ció del termini per presentar sol·licituds, dins
els límits de dotació pressupostària que es-
tableix aquesta Resolució.

Vuitena. Dotació de recursos
Els centres seleccionats rebran:
a) L’assessorament en el centre, per part

del Programa d’Educació per a la Salut a
l’Escola, amb un màxim de 30 hores dins
del període que comprenen els cursos 2001-
2002 i 2002-2003. El professor responsa-
ble del projecte i els altres professors par-
ticipants rebran un certificat de formació de
15 hores per cada curs de participació en
el projecte.

b) Els materials i propostes didàctiques
del Programa d’Educació per a la Salut a
l’Escola, de la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.

c) La quantitat de 150.000 pessetes
(901,52 euros) per al seu desenvolupament.
El pagament es farà efectiu en finalitzar el curs
2001-2002, un cop els centres presentin la
memòria de les actuacions dutes a terme en
aquest període. Aquesta memòria l’hauran
de presentar abans del 30 de juny del 2002.

Novena. Memòria i seguiment del projecte
Un cop finalitzat el projecte, i abans del

15 de juliol de 2003, els centres trametran
una memòria del projecte realitzat al Pro-
grama d’Educació per a la Salut a l’Escola,
de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa.

El professional que faci l’assessorament
farà també el seguiment del projecte i en
trametrà un informe dins del mateix termini
i al mateix destinatari.

ANNEX 2

Sol·licitud

Dades del centre: nom, adreça, codi del
centre, NIF i telèfon.
Denominació del projecte i referència a la
convocatòria.
Les dades del professor responsable del
projecte: nom, cognoms, NIF, especialitat i
situació administrativa en el centre.
Nom, cognoms i signatura del director del
centre.

(01.191.062)
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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
27 de febrer de 2001, de convocatòria de pro-
ves per a la provisió de places de funcionaris
docents i per a l’adquisició de noves especi-
alitats (DOGC núm. 3339, de 2.3.2001).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 3339, pàg. 2987, de 2.3.2001,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 3009, annex 8, Centres de
reconeixement mèdic, cal afegir-hi:

“Lleida
”Hospital Arnau de Vilanova, Unitat de

Medicina Preventiva, c. Alcalde Rovira Rou-
re, 80. Telèfon 973.70.16.00.”.

Barcelona, 22 de juny de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.169.059)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2001, per la
qual es fa pública l’adjudicació definitiva
d’un contracte d’obres.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administraci-
ons públiques, mitjançant aquesta Resolu-
ció es fa pública la resolució del Departament
d’Ensenyament d’adjudicació de l’expedient
de contractació que s’indica a continuació:

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

Núm. expedient: 29/01.
Objecte del contracte: obres d’adequació i
millora d’aules i serveis a l’institut d’ense-
nyament secundari Berenguer de Palou de
Barcelona (Barcelonès).
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma d’adjudicació: concurs.
Pressupost base de licitació: 50.717.179
ptes. IVA inclòs, equivalent a 304.816,38
euros.
Data d’adjudicació: 14 de maig de 2001.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construcciones Bosch Pas-
cual SA.
Import d’adjudicació: 50.668.240 ptes. IVA
inclòs, equivalent a 304.522,26 euros.

Barcelona, 9 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.172.063)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 1419/01).

—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: 1419/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’im-

pressió i distribució d’informació del portal
educatiu EDU365.com adreçada a famílies
de tots els alumnes de centres docents de
Catalunya.

b) Termini d’execució: vuit setmanes a
comptar des del moment en què l’adjudi-
catari disposi dels originals per executar el
treball.

—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: 27.000.000 de ptes. (IVA in-

clòs), equivalent a 162.273,27 euros.

—5 Garanties
Provisional: 540.000 ptes., equivalent a

3.245,47 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

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

ria D.

—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 DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o en les delegacions terri-
torials.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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: 6 de setembre de 2001.
e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 17 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.197.082)

DECRET 200/2001, de 10 de juliol, pel qual
se suprimeix la qualificació com a centre
docent experimental de règim especial de
diversos centres.

El Decret 214/1985, de 6 de juny, de re-
gulació dels centres docents experimentals
de règim especial (CERE), estableix que la
supressió de la qualificació d’un centre com
a CERE es farà per decret del Consell Exe-
cutiu a proposta del Departament d’Ense-
nyament.

La disposició addicional 2 del Decret
abans esmentat preveu que per a l’exa-
men, el seguiment, el control i l’avaluació
dels projectes experimentals o d’investi-
gació a desenvolupar als CERE i també per
a la difusió, aplicació i generalització de
les experiències positivament valorades, el
Departament d’Ensenyament, en els ter-
mes que estableix la Llei 8/1983, de 18
d’abril, de centres experimentals, consti-
tuirà les comissions tècniques d’abast
genèric o específic que consideri perti-
nents.

El centre Escola Horitzó, de Barcelona,
té la condició de centre integrat experimen-
tal de règim especial pel Decret 161/1994,
de 14 de juny (DOGC núm. 1921, de
15.7.1994), per a un període de cinc anys
i amb efectes del curs 1994-95. Mitjançant
la Resolució de 12 de maig de 1999 (DOGC
núm. 2894, de 21.5.1999), es creà la co-
missió tècnica d’avaluació de l’experimen-
tació iniciada pel centre experimental de rè-
gim especial l’Escola Horitzó.

El centre d’educació infantil i primària
(CEIP) Costa i Llobera, de Barcelona, té la
condició de centre experimental de règim es-
pecial, de caràcter integrat, pel Decret 124/
1994, de 16 de maig (DOGC núm. 1905, de
6.6.1994), per a un període de cinc anys i
amb efectes des de l’inici del curs 1994-
95. Mitjançant la Resolució de 12 de maig
de 1999 (DOGC núm. 2894, de 21.5.1999),
es va crear la comissió tècnica d’avaluació
de l’experimentació iniciada pel centre ex-
perimental de règim especial, de caràcter
integrat CEIP Costa i Llobera.

El centre d’educació infantil i primària
(CEIP) Font d’en Fargas, de Barcelona, té
la condició de centre experimental de rè-
gim especial pel Decret 182/1986, de 5 de
juny (DOGC núm. 708, de 2.7.1986), de
transformació dels centres pilot en centres
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experimentals de règim especial. La Reso-
lució de 5 de juny de 1996 (DOGC núm.
2217, de 12.6.1996), va aprovar al CEIP
Font d’en Fargas, de Barcelona, el progra-
ma experimental denominat Escola de Na-
tura, per un període de cinc anys i amb
efectes des del curs 1995-96. Mitjançant
la Resolució de 3 d’octubre de 2000
(DOGC núm. 3243, d’11.10.2000), es va
crear la comissió tècnica d’avaluació de
l’experimentació iniciada pel centre expe-
rimental de règim especial CEIP Font d’en
Fargas.

El centre d’educació infantil i primària
(CEIP) El Margalló, de Vilanova i la Geltrú té
la condició de centre experimental de règim
especial pel Decret 15/1995, de 25 de gener
(DOGC núm. 2010, de 10.2.1995), amb efec-
tes des del curs 1994-95. Mitjançant la Re-
solució de 4 d’octubre de 2000 (DOGC núm.
3243, d’11.10.2000), es va crear la comis-
sió tècnica d’avaluació de l’experimentació
iniciada pel centre experimental de règim es-
pecial El Margalló.

El centre d’educació infantil i primària (CEIP)
Can Palmer, de Viladecans, té la condició de
centre experimental de règim especial pel
Decret 204/1988, de 19 de juliol (DOGC
núm. 1034, de 24.8.1988), per a un perí-
ode de tres anys i amb efectes des del curs
1997-98. Mitjançant la Resolució de 6 de
febrer de 2001 (DOGC núm. 3330, de
19.2.2001), es va crear la comissió tècni-
ca d’avaluació de l’experimentació iniciada
pel centre experimental de règim especial
CEIP Can Palmer.

El centre d’educació infantil i primària
(CEIP) Eladi Homs, de Valls, té la condició
de centre experimental de règim especial
pel Decret 205/1988, de 19 de juliol (DOGC
núm. 1034, de 24.8.1988), i resta a deci-
sió del Departament d’Ensenyament la
determinació del temps de durada de l’ex-
perimentació. Mitjançant la Resolució de 6
de febrer de 2001 (DOGC núm. 3329, de
16.2.2001), es va crear la comissió tècni-
ca d’avaluació de l’experimentació inicia-
da pel centre experimental de règim espe-
cial CEIP Eladi Homs.

L’institut d’educació secundària (IES)
Badalona VII, de Badalona, té la condició
de centre experimental de règim especial pel
Decret 283/1991, d’11 de desembre (DOGC
núm. 1541, de 15.1.1992). El Decret 143/
1996, de 30 d’abril (DOGC núm. 2203, de
8.5.1996), va prorrogar-ne la qualificació de
centre experimental de règim especial per a
un període de cinc anys i amb efectes des
del curs 1995-96. Mitjançant la Resolució
de 6 de febrer de 2001 (DOGC núm. 3327,
de 14.2.2001), es va crear la comissió tèc-
nica d’avaluació de l’experimentació inici-
ada pel centre experimental de règim es-
pecial IES Badalona VII.

L’institut d’educació secundària (IES) del
Vallès, de Sabadell, té la condició de centre
experimental de règim especial pel Decret
283/1991, d’11 de desembre (DOGC núm.
1541, de 15.1.1992). El Decret 144/1996, de
30 d’abril (DOGC núm. 2203, de 8.5.1996),
va prorrogar-ne la qualificació de centre ex-
perimental de règim especial per a un perí-

ode de cinc anys i amb efectes des del curs
1995-96.

Mitjançant la Resolució de 26 de febrer
de 2001 (DOGC núm. 3339, de 2.3.2001),
es va crear la comissió tècnica d’avaluació
de l’experimentació iniciada pel centre ex-
perimental de règim especial IES del Vallès,
de Sabadell.

El centre d’educació infantil i primària
(CEIP) Joc de la Bola, de Lleida, té la con-
dició de centre experimental de règim es-
pecial pel Decret 283/1996, de 23 de juliol
(DOGC núm. 2237, de 31.7.1996), per a un
període de cinc anys i amb efectes des del
curs 1995-96. Mitjançant la Resolució de 19
de gener de 2001 (DOGC núm. 3320, de
5.2.2001), es va crear la comissió tècnica
d’avaluació de l’experimentació iniciada pel
centre experimental de règim especial CEIP
Joc de la Bola.

El centre d’educació infantil i primària
(CEIP) Octavio Paz, de Barcelona, té la con-
dició de centre experimental de règim es-
pecial pel Decret 281/1996, de 23 de juliol
(DOGC núm. 2237, de 31.7.1996), per a un
període de cinc anys i amb efectes des del
curs 1996-97. Mitjançant la Resolució de 6
de febrer de 2001 (DOGC núm. 3330, de
19.2.2001), es va crear la comissió tècnica
d’avaluació de l’experimentació iniciada pel
centre experimental de règim especial CEIP
Octavio Paz.

Atès que s’ha acomplert, per als centres
abans citats, el període pel qual havia estat
aprovat el respectiu pla experimental, i un
cop finalitzada la tasca de les comissions
tècniques d’avaluació, han estat lliurades a
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa els informes i les propostes pre-
vistes.

Cal fer esment, d’una banda, que en tots
els casos la valoració de les experimentaci-
ons ha estat positiva i, de l’altra, cal agrair
i reconèixer la tasca innovadora desplega-
da per aquests centres, les aportacions dels
quals han influït tant en la definició del nou
sistema educatiu com en l’articulació de les
competències que, en matèria educativa, té
la Generalitat de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la conse-
llera d’Ensenyament,

Decreto:

Es suprimeix la qualificació de centre ex-
perimental de règim especial, amb efectes
de la data que s’indica respectivament, dels
centres següents: Escola Hor i tzó, de
Barcelona, a la fi del curs 1998-1999; CEIP
Costa i Llobera, de Barcelona, a la fi del curs
1998-1999; CEIP Font d’en Fargas, de
Barcelona, a la fi del curs 1999-2000; CEIP
El Margalló, de Vilanova i la Geltrú, a la fi del
curs 1999-2000; CEIP Can Palmer, de
Viladecans, a la fi del curs 1999-2000; CEIP
Eladi Homs, de Valls, a la fi del curs 1999-
2000; IES Badalona VII, de Badalona, a la
fi del curs 1999-2000; IES del Vallès, de Sa-
badell, a la fi del curs 1999-2000; CEIP Joc
de la Bola, de Lleida, a la fi del curs 1999-
2000, i CEIP Octavio Paz, de Barcelona, a
la fi del curs 2000-2001.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de juliol de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.173.051)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2001, de
delegació de competències del secretari
general en diversos òrgans del Departament
d’Ensenyament.

Atès el que disposen els articles 13 i 39
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener;

Amb l’autorització de la consellera d’En-
senyament per la Resolució de 13 de juliol
de 2001,

Resolc:

Article 1. Delegar en la directora general
de Recursos Humans, en relació amb el
personal del Departament d’Ensenyament,
l’exercici de la competència per efectuar les
autoritzacions referents a la jornada i l’ho-
rari de l’esmentat personal.

Article 2. Delegar en els/les delegats/
ades territorials del Departament d’Ense-
nyament l’exercici de les competències
següents:

2.1 Les autoritzacions referents a la
jornada i l’horari del personal adscrit a la
seu de la corresponent delegació territo-
rial.

2.2 La contractació laboral dels/de les
professors/es que imparteixen ensenyament
de religió en els centres docents públics
d’ensenyament infantil i primari de l’àmbit
de la delegació territorial, i la gestió i reso-
lució dels assumptes que afecten aquest
personal.

Article 3. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules per
delegació, abreujades p. d., seguides del
rang i la data d’aquesta disposició i la del
DOGC on sigui publicada.

Article 4. Les delegacions de competèn-
cies que estableix aquesta Resolució podran
ser revocades en qualsevol moment.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al DOGC.
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Barcelona, 18 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.198.021)

DECRET 199/2001, de 10 de juliol, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud de la Unió
Sindical Obrera de Catalunya, cal procedir
al cessament i nomenament d’un membre
del Consell Escolar de Catalunya, del sec-
tor assenyalat a l’article 4.1.a).

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

Decreto:

Ratificar com a membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector professors de l’àmbit no universitari,
la senyora Rosaura Aragonés i Boadas, amb
efectes fins al 30 de juny de 2005.

Barcelona, 10 de juliol de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.187.074)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 320/2001.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 320/2001, interposat per Con-
vivència Cívica Catalana;

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

Resolc:

—1 Citar els possibles interessats en el re-
curs contenciós administratiu 320/2001, in-
terposat contra la Resolució de 27 de febrer
de 2001 del director general de Centres
Docents, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació dels alumnes
dels centres docents sostinguts amb fons pú-
blics que imparteixen ensenyaments de rè-

gim general i d’arts plàstiques i disseny per
al curs 2001-2002, per tal que puguin pre-
sentar-se davant la Secció 5a de la Sala Con-
tenciosa Administrativa el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

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

Barcelona, 30 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.136.130)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2001, per
la qual es fan públiques les llistes dels fun-
cionaris de carrera del cos de mestres i del
cos de professors d’ensenyament secundari
declarats aptes en el procediment d’adqui-
sició  de noves especialitats objecte de con-
vocatòria per una Resolució de 27 de fe-
brer de 2001.

D’acord amb el que disposa la base 19.3
de la Resolució de 27 de febrer de 2001
(DOGC núm. 3339, de 2.3.2001), de con-
vocatòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents i per a l’adqui-
sició de noves especialitats, i vistes les
propostes dels aspirants que han obtingut
la qualificació d’apte en el procediment
d’adquisició de noves especialitats fetes pú-
bliques per cada tribunal;

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

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques alfa-
bètiques, per cossos i especialitats, dels
funcionaris del cos de mestres i del cos de
professors d’ensenyament secundari que
han estat declarats aptes en el procediment
d’adquisició de noves especialitats, convo-
cat per l’esmentada Resolució de 27 de
febrer de 2001, llistes que figuren a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Les especia l i tats adquir ides per
aquest procediment tenen efectes d’1 de
setembre de 2001.

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

—4 D’acord amb la base 19.5 de la Reso-
lució de convocatòria esmentada, l’adquisi-
ció d’una nova especialitat no comportarà la
pèrdua de l’anterior o les anteriors especia-
litats que es posseeixin. Els que tinguin ad-
quirida més d’una especialitat podran acce-
dir a les places que corresponguin a qualse-
vol d’el les mit jançant els mecanismes
establerts per a la provisió de llocs de treball
dels funcionaris docents i mantindran, en tots
els casos, tots els drets que els puguin cor-

respondre inherents a la data efectiva de l’in-
grés de l’aspirant en el cos respectiu.

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

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, en el termini d’un mes de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin oportú per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

COS DE MESTRES

Cognoms i nom DNI

Educació especial, pedagogia terapèutica
Bres Julbe, M. Llum ......................... 36962416
Corredoira Prieto, Josefa Luz .......... 37320337
Corredor Guallart, Encarna .............. 38487557
Culleré Moragues, Francesc ............ 78077510
Fo Pinacho, M. Elena ....................... 43731564
Palomo Galve, Cesareo .................... 40914666
Roig Grau, Elisa ................................ 39321418

Educació infantil
Aguilera Ruiz, Carolina ..................... 40330351
Avila Reina, M. Carme ...................... 38790973
Delgado Gardo, Teresa ..................... 40920151
Gonzalez Montero, Begoña .............. 39663704
Herrerias Rubio, Mercedes Elvira .... 39327873
López Hernández, Encarnación ....... 37320280
Martí Herrero, Santiago .................... 78580096
Solà Descamps, Luis ........................ 43625249
Solé Figuerola, Salvador ................... 39691244
Sunyer Sellarés, M. Assumpta ......... 77734830

COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Cognoms i nom DNI

Alemany
Más Díaz, Sergi ................................. 35059774

Dibuix
Travé Feliu, Luis ................................ 42966718

Economia
Pérez Santamaría, José Luis ........... 37701832
Sendra Masanet, Joan Albert .......... 74084870

Francès
González Anto, Violant Emilia .......... 40880080
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Cognoms i nom DNI

Grec
Escanero Lerín, Fernando ................ 17724354

Música
Mesalles Naranjo, Helena ................. 43703275

Tecnologia
Montero Nadal, Antoni ..................... 38051004
Ortiz Barnes, M. Dolors .................... 43672419

Hoteleria i turisme
Solà Xifra, Luis .................................. 38778770

Informàtica
Faro Rodríguez, Juan Carlos ........... 43401976
Francès Conejero, Antoni ................. 73767739
Moreno Pastor, José Antonio .......... 35064312
Solà Gimeno, Josep M. .................... 43701963

Processos de producció agrària
Lampurlanés Castel, Jorge .............. 18028182

Sistemes electrònics
Alós Jodar, Francisco ....................... 39166833
Campa Falcón, Jesús ....................... 43725120
Marrot Buxadé, Carlos ..................... 43410563
Prats Masoni, Joan M. ..................... 39655875

Sistemes electrotècnics i automàtics
Bruguera Molas, Francesc ............... 40318282

(01.199.098)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 304/2001,
procediment abreujat, interposat per la Unió
Sindical de Treballadors de l’Ensenyament
de Catalunya, Comissions Obreres de
Catalunya, Federació d’Ensenyament de la
UGT i Federació d’Ensenyament de la Con-
federació General de Treball.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barce-
lona en el recurs contenciós administratiu
núm. 304/2001, procediment abreujat, inter-
posat per la Unió Sindical de Treballadors de
l’Ensenyament de Catalunya, Comissions
Obreres de Catalunya, Federació d’Ensenya-
ment de la UGT i Federació d’Ensenyament
de la Confederació General de Treball;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 304/2001, procediment
abreujat, interposat contra els articles 4.1.,
4.2 i 9.2.1 de la Resolució de la directora
general de Recursos Humans del Departa-
ment d’Ensenyament de 9 de maig de 2001,
per la qual es dicten les instruccions sobre
els desplaçaments forçosos per modificació
de les plantilles de centres docents públics

d’ensenyament infantil i primari, i sobre l’as-
signació de destinacions provisionals als fun-
cionaris del cos de mestres i al professorat
de religió per al curs 2001-02. La vista
d’aquest procediment s’ha fixat pel dia 16
d’octubre de 2001 a les 12.00 hores a la Sala
de Vistes del Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 5 de Barcelona (Ronda Universitat,
18), a la qual poden acudir acompanyats de
les proves que els interessi proposar.

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

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.198.121)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 225/2001,
procediment abreujat, interposat per la se-
nyora Anna M. Rodríguez González i quatre
persones més.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 225/2001, procediment abreu-
jat, interposat per la senyora Anna M.
Rodríguez González i quatre persones més;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 225/2001, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució del
Departament d’Ensenyament de 19 d’octu-
bre de 2000, per la qual es va convocar el
concurs de trasllats per proveir llocs de tre-
ball vacants a la Inspecció d’Ensenyament
i en cossos docents d’ensenyaments secun-
daris. La vista d’aquest procediment s’ha
fixat pel dia 27 de setembre de 2001 a les
11.30 hores a la Sala de Vistes del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barce-
lona (Ronda Universitat, 18), a la qual po-
den acudir acompanyats de les proves que
els interessi proposar.

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

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.198.122)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2001, de ci-
tació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 274/2001,
procediment abreujat, interposat per la se-
nyora Montserrat Montané Corrons i d’altres.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 274/2001, procediment abreu-
jat, interposat per la senyora Montserrat
Montané Corrons i d’altres;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles
interessats en el recurs contenciós adminis-
tratiu 274/2001, procediment abreujat, inter-
posat contra la Resolució de 10 de maig de
2001, per la qual es dicten les instruccions
relatives a l’assignació de destinacions al
personal interí dels cossos docents d’ense-
nyaments no universitaris i a la gestió de la
borsa d’aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat d’aquests
cossos per al curs 2001-02. La vista d’aquest
procediment s’ha fixat pel dia 25 d’octubre
de 2001 a les 10.30 hores a la Sala de Vistes
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la qual
poden acudir acompanyats de les proves que
els interessi proposar.

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

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.198.123)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2001, de
convocatòria de concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants per cobrir places
vacants o substitucions en règim d’interini-
tat en centres docents públics d’ensenya-
ments no universitaris per al curs 2001-2002.

L’article 1 del Decret 133/2001, de 29 de
maig (DOGC núm. 3401 de 1.6.2001) so-
bre la regulació de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent, preveu, per tal de
cobrir les necessitats de personal interí
docent, la convocatòria de concurs públic
de mèrits per formar part de la borsa de
treball del personal interí docent, segons les
necessitats del servei.

L’article 5 del Decret 133/2001, de 29 de
maig, preveu que la llista única a Catalunya



889

Núm. 874

dels aspirants a cobrir places vacants i subs-
titucions en règim d’interinitat està forma-
da, per ordre de prelació, per:

El personal que hagi prestat serveis com a
interí d’algun cos docent no universitari a l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Les persones que formen part de la llista
d’admesos d’alguna de les convocatòries
de concurs públic que ha realitzat el Depar-
tament d’Ensenyament des del mes de se-
tembre de 1996 per formar part de la llista
d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat, i que
encara no han estat nomenats com a per-
sonal interí.

Aquestes persones s’ordenen segons
l’any de la convocatòria en què van partici-
par i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem esta-
blert a cada convocatòria. Cada curs s’hi
afegiran les persones que hagin estat ad-
meses en les convocatòries corresponents
a aquell curs.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa d’aspirants del primer i segon
bloc esmentats al paràgraf anterior, o bé el
nombre d’aquests es considera insuficient
per cobrir les necessitats previstes per al
proper curs, cal disposar de nous candidats
per tal de completar el segon bloc de la llis-
ta d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat per al
curs 2001-2002.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 2001-2002, per a les especiali-
tats que s’indiquen tot seguit.

COS DE MESTRES

Codi Especialitat
ALL Audició i llenguatge
EES Educació especial
PAN Educació primària, anglès
PEF Educació primària, educació física
PFR Educació primària, francès
PMU Educació primària, música

COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Codi Especialitat
AL Alemany
AN Anglès
CLA Cultura clàssica
DI Dibuix
EF Educació física
FI Filosofia
FQ Física i química
FR Francès
GR Grec
LA Llatí
LC Llengua catalana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música

Codi Especialitat
TEC Tecnologia
502 Anàlisi i química industrial
503 Assessoria i processos d’imatge per-

sonal
504 Construccions civils i edificació
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos de mante-

niment de vehicles
512 Organització i projectes de fabricació

mecànica
513 Organització i projectes de sistemes

energètics
518 Processos sanitaris
520 Processos i productes de tèxtil, con-

fecció i pell
522 Processos i productes d’arts gràfi-

ques
523 Processos i productes de fusta i mo-

bles
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Codi Especialitat
601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips

tèrmics i fluids
606 Instal·lacions electrotècniques
608 Laboratori
609 Manteniment de vehicles
611 Mecanització i manteniment de mà-

quines
612 Oficina de projectes de construcció
613 Oficina de projectes de fabricació me-

cànica
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
619 Procediments de diagnòstic clínic i or-

toprotètics
620 Procediments sanitaris i assistencials
623 Producció en arts gràfiques
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge i so

COS DE PROFESSORS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Codi Especialitat

151 Dibuix artístic
152 Procediments pictòrics
154 Dibuix lineal
155 Modelatge i buidatge
159 Disseny de figurins
184 Fotografia artística
302 Tècniques de disseny gràfic

COS DE MESTRES DE TALLER
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Codi Especialitat
166 Modelisme i maquetisme
168 Enquadernació
172 Talla de pedra i fusta
174 Forja artística
176 Ceràmica artística

Codi Especialitat
177 Esmalts
189 Buidat i emmotllament
306 Disseny gràfic

COS DE PROFESSORS
D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Codi Especialitat

133 Alemany
134 Àrab
135 Italià
136 Japonès
138 Rus
139 Xinès
190 Espanyol per a estrangers
192 Francès
193 Anglès
195 Català
198 Llengua basca

—2 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora general
de Recursos Humans.

—3 Per formar part de la borsa de treball,
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estat als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la Unió
Europea i ratificats per l’Estat espanyol, o
estar inclòs en algun dels supòsits previstos
a la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre
l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels estats membres
de la Comunitat Europea, modificada per la
Llei 55/1999, de 29 de desembre.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estat afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici del tipus de lloc de tre-
ball que s’hagi d’ocupar.

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

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari, cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes i cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny: titulació de doctor, enginyer,
arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes
de docència.

Cos de professors tècnics de formació
professional i cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny: titulació de diplomat,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equiva-
lent a efectes de docència.

f) Tenir el títol professional d’especialitza-
ció didàctica o el Certificat d’aptitud peda-
gògica (CAP) o experiència docent prèvia
legalment reconeguda com a equivalent, en
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cas que sigui exigible. En aquest cas que-
daran exempts d’aquest requisit els aspi-
rants que posseeixin el títol de mestre, lli-
cenciat en pedagogia, així com els que
presentin sol·licitud per l’especialitat de tec-
nologia i les diferents especialitats de la for-
mació professional específica i els que acre-
ditin haver prestat serveis docents durant
dos cursos acadèmics complets (un mínim
de 18 mesos) en centres públics o privats.

g) Acreditar el coneixement adequat,
oral i escrit, de la llengua catalana, d’acord
amb el que estableix el Decret 244/1991,
de 28 d’octubre, sobre el coneixement de
les dues llengües oficials a Catalunya que
es requereix per a la provisió de llocs de
treball dels centres públics d’ensenyament
no universitari de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament (annex 1).

h) Tenir la corresponent capacitació per
impartir les àrees i matèries curriculars cor-
responents a l’especialitat que requereixi,
si escau, el lloc de treball que s’hagi d’ocu-
par (annex 2).

El compliment dels requisits esmentats
anteriorment s’entendrà que s’ha de produir
en la data d’acabament del termini de pre-
sentació de sol·licituds i mantenir-se fins a
la finalització del curs 2001-2002.

—4 Els qui desitgin prendre part en
aquest concurs públic han de presentar
una única sol·licitud, a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a les delegacions territorials i a la seu
central del Departament d’Ensenyament.
No obstant això, per evitar possibles de-
mores en la seva tramitació, és preferible
que es presenti en la delegació territorial
demanada com a preferent. La sol·licitud
es trobarà a disposició de les persones
interessades als llocs esmentats i també
podrà ser impresa a través d’Internet a la
web del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.es/ense, i caldrà em-
plenar-la segons les instruccions que hi ha
a la pàgina 2 d’aquesta. La sol·l icitud
haurà d’anar acompanyada del full de do-
cumentació justificativa dels requisits on
es consignaran els documents que es pre-
senten per justificar que es reuneixen els
requisits exigits d’acord amb el que s’es-
pecifica a l’annex 3, així com del full de
mèrits al·legats i puntuació assignada, on
hi constaran els mèrits que s’al·leguen
d’acord amb el barem de l’annex 4 d’a-
questa Resolució.

Les adreces de les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament són les
següents:

Barcelona ciutat: av. del Paral·lel, 71.
08004 Barcelona.

Barcelona comarques: c. Casp, 15.
08010 Barcelona.

Baix Llobregat: c. Laureà Miró, 328.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67. 08202 Sabadell.

Tarragona: c. Sant Francesc, 7. 43003
Tarragona.

Girona: c. Ultònia, 11. 17002 Girona.
Lleida: Pge. Pompeio, 4. 25006 Lleida.

—5 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, i fer-hi cons-
tar el codi que correspongui:

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

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

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

—6 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució és des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC, fins
al dia 10 d’agost de 2001, tots dos inclosos.

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

—8 Durant el mes d’octubre de 2001, la
Direcció General de Recursos Humans farà
pública la resolució en què declara aprova-
da la llista provisional d’aspirants admesos
i exclosos per cobrir places vacants o subs-
titucions en règim d’interinitat objecte
d’aquesta convocatòria. En aquesta llista,
que s’exposarà a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions ter-
ritorials i que podrà consultar-se a Internet
a la web del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.es/ense, els aspirants hi
figuraran per ordre alfabètic de cognoms i
per ordre de puntuació, i hi constaran al-
menys les dades següents:

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

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

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

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

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

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

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

nalment exclosos.

—9 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposició
de la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos a la seu del Departament d’Ense-
nyament i a les seves delegacions territori-
als, per tal que les persones interessades
puguin formular les reclamacions que cre-
guin oportunes davant la delegació territo-
rial que hagin demanat com a preferent o
presentar documentació justificativa de mè-
rits ja al·legats en la sol·licitud de participa-
ció, sempre que aquests hagin estat asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

—10 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclamaci-
ons presentades i admetrà o no la nova do-
cumentació justificativa entregada, mitjançant
la resolució en què es faci pública la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos per
cobrir places vacants o substitucions en rè-

gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris dependents
del Departament d’Ensenyament per al curs
2001-2002. La llista esmentada s’exposarà
a la seu del Departament d’Ensenyament i a
les seves delegacions territorials durant el
mes de novembre de 2001 i també podrà
consultar-se a Internet a la web del Departa-
ment d’Ensenyament:

http://www.gencat.es/ense.
Contra la Resolució esmentada, que po-

sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu, 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, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Recursos Humans, 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 dis-
posen els articles 116 i 1117 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.

—11 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants segons la pun-
tuació total obtinguda es produeixin empats,
aquests es resoldran atenent successiva-
ment els criteris següents:

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

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

c) Major edat.

—12 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2001-2002, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2001-2002.

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

—14 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals fer subs-
titucions, amb indicació del que escullen
com a preferent, amb el benentès que la
resta rebrà el mateix tracte sense diferenci-
ació de preferència. Aquesta elecció de
l’àmbit geogràfic per prestar substitucions
suposarà l’obligació per part de la persona
interessada d’acceptar qualsevol nomena-
ment dintre de l’àmbit escollit. El fet que no
s’accepti un nomenament a jornada com-
pleta inclòs a l’àmbit sol·licitat s’entendrà
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com a renúncia a formar part de la llista
durant el curs 2001-2002.

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

—15 Quan correspongui nomenar un as-
pirant al qual els òrgans competents hagin
reconegut una disminució física igual o su-
perior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball apropiat.

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

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territori-
als i especialitats demanats a la instància.
El fet de no acceptar un nomenament impli-
carà la baixa de la llista per renúncia, tal com
estableix l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig.

—17 És motiu de baixa de la borsa de tre-
ball la renúncia, així com no acceptar la
destinació adjudicada o no prendre posses-
sió del lloc de treball adjudicat en els termi-
nis previstos sense causa justificada.

També és motiu de baixa de la borsa l’ha-
ver estat sancionat, mitjançant expedient
disciplinari, per falta notòria de rendiment o
per incompliment greu dels deures i les
obligacions derivats de les funcions pròpi-
es de lloc de treball.

Així mateix, no serà inclòs a la borsa de
treball docent, una vegada finalitzat el seu
nomenament, aquell docent que hagi mos-
trat un rendiment insuficient que no compor-
ti inhibició o una evident i documentada man-
ca de capacitat per ocupar el lloc de treball
i que impedeixi complir les funcions assigna-
des, mitjançant expedient administratiu con-
tradictori i no disciplinari, un cop escoltada
la junta de personal docent corresponent.

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

—19 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin d’aplicació al moment

d’acceptació del nomenament, la persona
interessada presentarà una declaració jura-
da conforme no treballa en cap altre lloc ni
públic ni privat. L’ocupació d’un segon lloc
de treball o l’exercici d’un segon càrrec o
activitat al sector públic o privat requerirà la
prèvia i expressa autorització de compatibi-
litat, que només s’atorgarà en els casos que
preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.

També caldrà presentar una certificació
mèdica de no patir cap malaltia ni estar afec-
tat de cap limitació física o psíquica incom-
patible amb l’exercici del tipus de lloc de
treball que s’hagi d’ocupar.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin oportú per a la de-
fensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Llicenciat en traducció i interpretació, amb
una certificació acadèmica d’haver cursat
les assignatures de llengua catalana i de tra-
ducció al català incloses en el pla d’estu-
dis, expedit per la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i els
Estudis Universitaris de Vic.

Diplomatures
Diplomat Escola Universitària de Forma-

ció del Professorat (EUFP) de Girona, espe-
cialitat filològiques (anglès/francès) (promo-
cions 1974, 1975, 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat filològiques anglès/francès i pre-
escolar (promocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat ciències socials (promocions
1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat ciències (promocions 1977 i
1978).

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

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

Diplomat EUFP de València, especialitat
filologia.

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

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

Ensenyaments secundaris
Títol de batxillerat (BUP) obtingut a partir

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

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

Títol de tècnic especialista (FP2) obtin-
gut a partir del mes de gener de 1992,
sempre que s’hagi cursat tota l ’EGB,
l’FP1 i l ’FP2 a Catalunya i no s’hagin
obtingut l’exempció de la llengua catala-
na. Per acreditar que les condicions aca-
dèmiques són equivalents al certificat del
nivell C cal aportar un certificat expedit,
a sol·l icitud de la persona interessada,
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per qualsevol institut d’ensenyament se-
cundari.

Els casos que no s’ajustin exactament als
tres supòsits anteriors seran resolts, a petició
de la persona interessada, per la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
que, quan s’escaigui, emetrà la corresponent
certificació d’equivalència, que serà presen-
tada conjuntament amb la sol·licitud de par-
ticipació en la convocatòria.

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

formació del professorat d’EGB de la UB i
de la UAB).

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

Mestre de català, promocions de mes-
tres habilitades per la Comissió Mixta (Mi-
nisteri d’Educació i Ciència-Generalitat de
Catalunya).

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

Junta Permanent de Català
Certificat de coneixements superiors de

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

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

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

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

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

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

ció de textos orals i escrits (certificat K).

Escola de l ’Administrac ió Públ ica de
Catalunya

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

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

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

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

Universitat de Barcelona
Diploma de suficiència de llengua catala-

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

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

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

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

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

Universitat Autònoma de Barcelona i de la
Universitat Politècnica de Catalunya

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

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

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

Diploma de postgrau de corrector en llen-
gua catalana.

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

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

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

Universitat Rovira i Virgili
Certificat de coneixements mitjans de la

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

llengua catalana expedit per la URV.

Universitat de Lleida
Certificat de suficiència en llengua cata-

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

lana (grau superior).

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

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

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

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

partir de febrer de 1994).

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

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

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

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

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

Consorci per a la Normalització Lingüística
Certificat de coneixements avançats orals

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

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

grau elemental.
Certificat d’ensenyament de català en el

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

ment de català a adults.

Diputació de Barcelona
Certificat del curs superior de llengua ca-

talana (fins a 1982).

Institut Catòlic d’Estudis Socials de Bar-
celona

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

Institut Francocatalà de la Universitat de Per-
pinyà

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

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

Departament d’Ensenyament
Reconeixement de la idoneïtat especial

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

Reconeixement de la condició de profes-
sor concordant o idoni per a impartir l’es-
pecialitat de llengua catalana i literatura a
centres privats de batxillerat, COU i forma-
ció professional per resolució de la Direcció
General de Recursos Humans, d’acord amb
l’Ordre de 30 d’abril de 1982 (DOGC núm.
230, de 9.6.1982) i l’Ordre d’11 d’octubre
de 1989 (DOGC núm. 1214, de 30.10.1989).

Junta Avaluadora de Català del Govern
Balear

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

Certificat de llenguatge administratiu.
Certificat de coneixements superiors de

català (orals i escrits).

Obra Cultural Balear
Acreditació d’haver superat el curs de

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

superior de llengua catalana (fins a 1991).

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

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

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

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

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

català de l’EMMM.

Estudi General Lul·lià
Titulacions de professor de català de

l’EGL.

Govern Balear
Certificat d’aptitud docent en llengua ca-

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

Junta Qualificadora de Coneixements de Va-
lencià o Direcció General de Política Lingüís-
tica de la Conselleria d’Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana

Certificat de grau mitjà de coneixements
de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge administratiu.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge comercial.

Certificat de grau superior de coneixe-
ments de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de cor-
recció de textos.

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

Certificat de capacitació en valencià.

Universitats del País Valencià
Certificat de grau mitjà de coneixements

de valencià.
Certificat de grau superior de coneixe-

ments de valencià.
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ANNEX 2

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

COS DE MESTRES

Codi i especialitat: ALL, audició i llenguatge.
Diplomat EUFP, especialitat audició i llen-

guatge.
Títol de mestre, diplomatura en professo-

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

Més les titulacions:
Títol o diploma de professor especialitzat

en pertorbacions del llenguatge i l’audició o
acreditació d’haver superat els cursos d’es-
pecialització homologats pel MEC o decla-
rats equivalents pel Departament d’Ense-
nyament d’acord amb l’Ordre d’11 de gener
de 1996 (BOE de 23.1.1996).

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

habilitació.
Rehabilitació del llenguatge.
Rehabilitació audiofonològica i tècniques

logopèdiques.
Diploma de patologia del llenguatge. Hos-

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

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

versitat Pontifícia de Salamanca.
Diploma de logopèdia corresponent als

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

Codi i especialitat: EES, educació especial.
Diplomat EUFP, especialitat educació es-

pecial.
Títol de mestre, diplomatura en professo-

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

Més les titulacions:
Llicenciat en filosofia i lletres, secció pe-

dagogia, subsecció educació especial o ti-
tulacions equiparables per Ordre de 7 de
novembre de 1983 (BOE d’11.11.1983).

Títol o diploma de professor especialitzat
en pedagogia terapèutica o acreditació
d’haver superat els cursos d’especialització
homologats pel MEC o declarats equivalents
pel Departament d’Ensenyament d’acord
amb l’Ordre d’11 de gener de 1996 (BOE
de 23.1.1996).

Codi i especialitat: PAN, educació primària,
anglès.

Diplomat EUFP, especialitat filologia an-
glesa.

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

Més les titulacions:
Llicenciat en filologia anglesa, o haver-ne

superat els tres primers cursos complets.
Diplomats en anglès per l’Escola Univer-

sitària d’Idiomes (traductors i intèrprets).
Certificats d’aptitud d’anglès de l’Escola

Oficial d’Idiomes.
Acreditació d’haver superat els cursos

d’especialització homologats pel MEC o
declarats equivalents pel Departament d’En-
senyament d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE de 23.1.1996).
Codi i especialitat: PEF, educació primària,
educació física.

Diplomat EUFP, especialitat d’educació fí-
sica.

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

Més les titulacions:
Llicenciat en educació física o haver-ne

superat els tres primers cursos complets.
Diplomat en educació física.
Títol de professor, instructor, instructora ge-

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

d’especialització homologats pel MEC o de-
clarats equivalents pel Departament d’Ense-
nyament d’acord amb l’Ordre d’11 de gener
de 1996 (BOE de 23.1.1996).

Codi i especialitat: PFR, educació primària,
francès.

Diplomat EUFP, especialitat filologia fran-
cesa.

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

Més les titulacions:
Llicenciat en filologia francesa, o haver-

ne superat els tres primers cursos complets.
Diplomats en francès per l’Escola Univer-

sitària d’Idiomes (traductors i intèrprets).
Certificats d’aptitud de francès de l’Es-

cola Oficial d’Idiomes.
Acreditació d’haver superat els cursos

d’especialització homologats pel MEC o de-
clarats equivalents pel Departament d’Ense-
nyament d’acord amb l’Ordre d’11 de gener
de 1996 (BOE de 23.1.1996).

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

Diplomat EUFP, especialitat educació mu-
sical.

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

Més les titulacions:
Diplomes de capacitat anterior al Decret

de 1942.
Estudis musicals segons el Decret de 15

de maig de 1942 (BOE de 4.7.1942): títol
superior (professor) o professional.

Estudis musica ls  segons e l  Decret
2618/1966, de 10 de setembre (BOE de
24.10.1966): títol de professor (superior
o de grau mitjà).

Diplomes d’instrumentista o cantant (grau
mitjà).

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

COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Codi i especialitat: AL, alemany.
Llicenciat en filologia alemanya.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/alemany).
Llicenciat en filologia anglogermànica (ale-

many).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (an-
glès-alemany-japonès).

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

Llicenciat en traducció i interpretació (ale-
many-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (ale-
many-rus).

Titulació superior de l’àrea d’humanitats
més alguna de les titulacions següents:

Certificat d’aptitud d’alemany de l’escola
oficial d’idiomes.

Großes deutsches sprachdiplom.
Kleines deutsches sprachdiplom.

Codi i especialitat: AN, anglès.
Llicenciat en filologia anglesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/anglès).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia mo-

derna/anglesa).
Llicenciat en filologia anglogermànica (an-

glès).
Llicenciat en filologia moderna (anglès).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

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

glès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-portuguès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-alemany-japonès).
Titulació superior de l’àrea d’humanitats

més alguna de les titulacions següents:
Certificat d’aptitud d’anglès de l’escola

oficial d’idiomes.
Proficiency de la universitat de Cambrid-

ge o d’altres universitats.

Codi i especialitat: CLA, cultura clàssica.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-

sica).
Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia grega.
Llicenciat en filologia llatina.

Codi i especialitat: DI, dibuix.
Llicenciat en belles arts.
Arquitecte.

Codi i especialitat: EF, educació física.
Llicenciat en educació física.
Llicenciat en ciències de l’activitat física i

de l’esport.
Llicenciat en medicina més alguna de les

titulacions següents:
Diploma d’especialista en medicina espor-

tiva.

Codi i especialitat: FI, filosofia.
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

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

Codi i especialitat: FR, francès.
Llicenciat en filologia francesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia fran-

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

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

cès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

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

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

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

(francès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-espanyol).
Llicenciat en traducció i interpretació

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

més alguna de les titulacions següents:
Certificat d’aptitud de francès de l’escola

oficial d’idiomes.
DALF (Diplôme approfondi de langue fran-

çaise).

Codi i especialitat: GR, grec.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-

sica)
Llicenciat en filologia clàssica
Llicenciat en filologia grega

Codi i especialitat: LA, llatí.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-

sica).
Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia llatina.

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

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

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

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

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

valenciana).

Codi i especialitat: MA, matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Arquitecte.

Codi i especialitat: MU, música.
Títol de professor superior de conserva-

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

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

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

Diploma de capacitat corresponent a
plans d’estudis anteriors.

Llicenciat en història i ciències de la mú-
sica.

Codi i especialitat: TEC, tecnologia.
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

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

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en geologia.
Llicenciat en ciències (geològiques).
Llicenciat en ciències geològiques.
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Llicenciat en nàutica i transport marítim.
Llicenciat de la marina civil (nàutica).
Llicenciat en radioelectrònica naval.
Llicenciat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).
Arquitecte.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en geodèsia i cartografia.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de materials.
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer en organització industrial.
Enginyer químic.
Enginyer de telecomunicació.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronave-

gació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

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

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

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

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

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

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

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

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

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

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

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

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

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

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

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

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

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

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

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

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

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Enginyer tècnic naval.

Enginyer tècnic naval (estructures mari-
nes).

Enginyer tècnic naval (estructures del
buc).

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

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

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

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

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

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

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

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

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

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

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

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so

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

màtica).
Enginyer tècnic en topografia.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

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

nica naval).

Codi i especialitat: 502, anàlisi i química in-
dustrial.

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

mica).

Llicenciat en ciències químiques (indus-
trial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgà-
nica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-
gica).

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

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

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

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.

Codi i especialitat: 503, assessoria i proces-
sos d’imatge personal.

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

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

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en bioquímica.
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).

Codi i especialitat: 504, construccions ci-
vils i edificació.

Arquitecte.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
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Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

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

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

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

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

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

transports.
Enginyer tècnic en topografia.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

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

Codi i especialitat: 506, hoteleria i turisme.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències polítiques, econòmi-

ques i comercials (econòmiques i comercials).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

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

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

presarials (economia de l’empresa).
Diplomat en turisme.

Codi i especialitat: 507, informàtica.
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Diplomat en estadística.

Codi i especialitat: 511, organització i pro-
cessos de manteniment de vehicles.

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

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

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

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

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

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

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

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

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

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

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

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

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

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

Enginyer tècnic en vies de comunicació i
transports.

Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

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

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

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

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

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

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

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

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

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

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

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

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

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

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

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

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

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

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

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

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

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

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

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

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

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

nica naval).

Codi i especialitat: 512, organització i pro-
jectes de fabricació mecànica.

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

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

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

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

terials aerospacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic naval (estructures marines).
Enginyer tècnic naval (estructures del buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

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

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

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

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

mineral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

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

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

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

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

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

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

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.

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

Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

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

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

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

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

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industr ial (teixits de

punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines

navals).

Codi i especialitat: 513, organització i pro-
jectes de sistemes energètics.

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

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

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

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

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

Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

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

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

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

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

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

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

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

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

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

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

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

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

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

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

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

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

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

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

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

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

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

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

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

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

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

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

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

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

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

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

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

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

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

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

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

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

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

vals).

Codi i especialitat: 518, processos sanitaris.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

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

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en veterinària.

Llicenciat en bioquímica.
Diplomat en infermeria.

Codi i especialitat: 520, processos i produc-
tes de tèxtil, confecció i pell.

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

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

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

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

Codi i especialitat: 522, processos i produc-
tes d’arts gràfiques.

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

riodisme).
Llicenciat en publicitat i relacions públiques.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

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

lacions públiques i de publicitat).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

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

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

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

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

Codi i especialitat: 523, processos i produc-
tes de fusta i mobles.

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

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer en organització industrial.
Arquitecte.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.

Codi i especialitat: 524, sistemes electrò-
nics.

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

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

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

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

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

aèria.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

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

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

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

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

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

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

nica naval).

Codi i especialitat: 525, sistemes electro-
tècnics i automàtics.

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísi-

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

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

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

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

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

aèria.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

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

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-
temes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació
(equips electrònics).

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

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

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

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

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

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

nica naval).

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Codi i especialitat: 601, cuina i pastisseria.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Diplomat en turisme.
Tècnic especialista en hoteleria.
Tècnic superior en restauració.

Codi i especialitat: 602, equips electrònics.
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

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

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

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

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

aèria.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).

Enginyer tècnic en informàtica de siste-
mes.

Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

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

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

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

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

nica naval).

Codi i especialitat: 603, estètica.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

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

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Tècnic superior en estètica.
Tècnic especialista en estètica.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en podologia.

Codi i especialitat: 604, fabricació i instal·la-
ció de fusteria i mobles.

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

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer de forest.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

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

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Tècnic superior en producció de fusta i

moble.
Codi i especialitat: 605, instal·lació i mante-
niment d’equips tèrmics i de fluids.

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

vals).
Arquitecte.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavega-

ció.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

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

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

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.

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

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-
coles).

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

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

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

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

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

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

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

lúrgia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

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

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

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

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

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

explosius.
Enginyer tècnic en combustibles i ener-

gia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

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

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

Codi i especialitat: 606, instal·lacions elec-
trotècniques.

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

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

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

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

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

aèria.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

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

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

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

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

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

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

Codi i especialitat: 608, laboratori.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

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

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

Codi i especialitat: 609, manteniment de ve-
hicles.

Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

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

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

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

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i
construccions rurals.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

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

mècaniques mineres.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

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

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Tècnic superior en automoció.

Codi i especialitat: 611, mecanització i man-
teniment de màquines.

Enginyer en automàtica i electrònica in-
dustrial.

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

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

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

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

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

mineral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.
Enginyer tècnic naval (estructures marines).
Enginyer tècnic naval (estructures del

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

vals).
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Tècnic superior en producció per meca-

nitzat.

Codi i especialitat: 612, oficina de projec-
tes de construcció.

Arquitecte.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).

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

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

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

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

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

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

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

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

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

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

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

transports.

Codi i especialitat: 613, oficina de projec-
tes de fabricació mecànica.

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

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).



Full de disposicions i actes administratius

902

Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

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

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic naval (estructures marines).
Enginyer tècnic naval (estructures del

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

vals).
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

Codi i especialitat: 617, patronatge i con-
fecció.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Tècnic superior en processos de confec-

ció industrial.
Tècnic superior en patronatge.

Codi i especialitat: 618, perruqueria.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

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

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en podologia.
Tècnic especialista en perruqueria.

Codi i especialitat: 619, procediments de di-
agnòstic clínic i ortoprotètics.

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

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

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-
gia).

Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inor-

gànica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en veterinària.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.

Codi i especialitat: 620, procediments sani-
taris i assistencials.

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

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

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en veterinària.
Diplomat en infermeria.

Codi i especialitat: 623, producció en arts
gràfiques.

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

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgàni-

ca).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en ciències de la informació (ci-

ències de la imatge visual i auditiva).
Llicenciat en periodisme.

Llicenciat en ciències de la informació (pe-
riodisme).

Llicenciat en publicitat i relacions públi-
ques.

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

Llicenciat en ciències de la informació (re-
lacions públiques i de publicitat).

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

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

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

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Tècnic superior en producció en indústri-

es d’arts gràfiques.

Codi i especialitat: 626, serveis de restau-
ració.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-
ments.

Diplomat en turisme.
Tècnic especialista en hoteleria.
Tècnic superior en restauració.

Codi i especialitat: 627, sistemes i aplicaci-
ons informàtiques.

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

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

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

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

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

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

fiques i telefòniques.
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Enginyer tècnic de telecomunicació (so i
imatge).

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

màtica).

Codi i especialitat: 628, soldadures.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer aeronàutic en materials aeronàu-

tics i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Tècnic especialista en construccions

metàl·liques.
Tècnic especialista en soldadures.
Tècnic especialista en fabricació solda-

da.
Tècnic superior en construccions metàl·li-

ques.
Tècnic especialista en caldereria en xapa

estructural.

Codi i especialitat: 629, tècniques i proce-
diments d’imatge i so .

Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en ciències de la informació (ci-

ències de la imatge visual i auditiva).
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en ciències de la informació (pe-

riodisme).
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

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

lacions públiques i de publicitat).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

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

COS DE PROFESSORS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Codi i especialitat: 151, dibuix artístic.
Llicenciat, enginyer o arquitecte més al-

guna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (gravat).
Graduat en arts aplicades (gravat i tècni-

ques d’estampació).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (pintura mural).
Graduat en arts aplicades(restaurador

pintura), o
Tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en pintura mural.
Tècnic superior en enquadernació artística.
Tècnic superior en edició d’art.
Tècnic superior en gràfica publicitària.
Tècnic superior en arts aplicades al mur.
Tècnic superior en mosaics.
Tècnic superior en art tèxtil.
Tècnic superior en colorit de col·leccions.
Tècnic superior en estampacions i tintat-

ges artístics.
Tècnic superior en estilisme de teixits de

calada.
Tècnic superior en art floral.
Tècnic superior en arts del vidre.
Tècnic superior en vitralls artístics.
Tècnic superior en estilisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en esmalt artístic al foc

sobre metalls.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Tècnic superior en joieria artística.
Tècnic superior en orfebreria i argenteria

artístiques.
Tècnic superior en projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en elements de jardí.
Tècnic superior en moblament.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en mobiliari.
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en arts aplicades de la

pedra.
Llicenciat en belles arts (pintura).
Llicenciat en belles arts (escultura).
Llicenciat en belles arts (gravat).
Llicenciat en belles arts (dibuix).

Codi i especialitat: 152, procediments pic-
tòrics.

Llicenciat, enginyer o arquitecte més al-
guna de les titulacions següents:

Graduat en arts aplicades (pintura mural).
Graduat en arts aplicades (pintura indus-

trial i artística).
Graduat en arts aplicades (pintura), o
Tècnic superior en arts aplicades al mur.

Llicenciat en belles arts (pintura).
Llicenciat en belles arts (restauració).

Codi i especialitat: 154, dibuix lineal.
Llicenciat, enginyer o arquitecte més al-

guna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (disseny d’in-

teriors).
Graduat en arts aplicades (delineació ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (disseny indus-

trial), o
Tècnic superior en projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior en elements de jardí.
Tècnic superior en moblament.
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en arts aplicades de la

pedra.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.

Codi i especialitat: 155, modelatge i bui-
datge.

Llicenciat, enginyer o arquitecte més al-
guna de les titulacions següents:

Graduat en arts aplicades (modelatge i
buidatge).

Graduat en arts aplicades (talla de fusta
i pedra).

Graduat en arts aplicades (forja).
Graduat en arts aplicades(tècniques del

volum),o
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la pe-

dra.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Llicenciat en belles arts (escultura).

Codi i especialitat: 159, disseny de figurins.
Llicenciat, enginyer o arquitecte més al-

guna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (tall i confec-

ció).
Graduat en arts aplicades (disseny de tèx-

tils i moda).
Graduat en arts aplicades (figurins i tra-

çats), o
Tècnic superior d’indumentària (estilisme) .
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.
Llicenciat en belles arts.

Codi i especialitat: 184, fotografia artística.
Llicenciat, enginyer o arquitecte més al-

guna de les titulacions següents:
- Graduat en arts aplicades (fotografia ar-

tística) o
Tècnic superior en fotografia artística.
Llicenciat en belles arts (imatge).
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Codi i especialitat: 302, tècniques de dis-
seny gràfic.

Llicenciat, enginyer o arquitecte més al-
guna de les titulacions següents:

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari), o
Tècnic superior en gràfica publicitària.
Tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industri-

al.
Tècnic superior en mobiliari.
Tècnic superior en joieria artística.
Tècnic superior en orfebreria i argenteria

artístiques.
Tècnic superior en art tèxtil.
Tècnic superior en colorit de col·leccions.
Tècnic superior en estampacions i tintat-

ges artístics.
Tècnic superior en estilisme de teixits de

calada.
Tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en enquadernació artísti-

ca.
Tècnic superior en edició d’art.
Tècnic superior en estilisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Tècnic superior en projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en elements de jardí.
Tècnic superior en moblament.
Llicenciat en belles arts (disseny).

COS DE MESTRES DE TALLER
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Codi i especialitat: 166, modelisme i maque-
tisme.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte
tècnic més alguna de les titulacions se-
güents:

Graduat en arts aplicades (fusteria artís-
tica).

Graduat en arts aplicades (fusteria de ta-
ller).

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebe-
nisteria).

Graduat en arts aplicades (decoració).
Graduat en arts aplicades (disseny d’in-

teriors).
Graduat en arts aplicades (disseny del

moble).
Graduat en arts aplicades (disseny indus-

trial).
Graduat en arts aplicades (maquetes).
Graduat en arts aplicades (maquetisme i

modelisme).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum).
Graduat en arts aplicades (buidatge i em-

motllament), o
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.

Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.

Codi i especialitat: 168, enquadernació.
Diplomat de l’escola superior de conser-

vació i restauració de béns culturals (espe-
cialitat restauració de documents).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-
nic més alguna de les titulacions següents:

Graduat en arts aplicades (conservació i
restauració del document gràfic).

Graduat en arts aplicades (enquadernació).
Graduat en arts aplicades (maquetes ar-

tístiques).
Graduat en arts aplicades (restauració), o
Tècnic superior en enquadernació artística.

Codi i especialitat: 172, talla de pedra i fusta.
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-

nic més alguna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (imatgeria cas-

tellana).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta).
Graduat en arts aplicades (talla de pedra

i fusta).
Graduat en arts aplicades (talla d’ivori i

atzabeja).
Graduat en arts aplicades (talla de pedra).
Graduat en arts aplicades (talla ornamen-

tal).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum), o
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades de la pe-

dra.
Tècnic en talla artística en fusta.
Tècnic en talla artística en pedra.

Codi i especialitat: 174, forja artística.
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-

nic més alguna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (serralleria artís-

tica).
Graduat en arts aplicades (serralleria i

forja).
Graduat en arts aplicades (forja).
Graduat en arts aplicades (forja artística).
Graduat en arts aplicades (ferreria).
Graduat en arts aplicades (metal·listeria).
Graduat en arts aplicades (metal·listeria i

forja).
Graduat en arts aplicades (repujat i cise-

llat del metall).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum), o
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic en forja artística i galvanoplàstia.

Codi i especialitat: 176, ceràmica artística.
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-

nic més alguna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (ceràmica).
Graduat en arts aplicades (ceràmica ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (disseny del re-

vestiment ceràmic).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum), o
Graduat en ceràmica (escola de ceràmi-

ca), o

Perit en ceràmica artística, o
Perit en tècnica ceràmica, o
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.

Codi i especialitat: 177, esmalts.
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-

nic més alguna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (esmalts).
Graduat en arts aplicades (esmalt sobre

metalls),o
Tècnic superior en esmalt artístic al foc

sobre metalls.
Tècnic en esmaltatge sobre metalls.

Codi i especialitat: 189, buidatge i emmot-
llament.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-
nic més alguna de les titulacions següents:

Graduat en arts aplicades (ceràmica).
Graduat en arts aplicades (ceràmica artís-

tica).
Graduat en arts aplicades (buidatge i em-

motllament).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum).
Graduat en arts aplicades (buidatge), o
Graduat en ceràmica (escola de ceràmi-

ca), o
Perit en ceràmica artística, o
Perit en tècnica ceràmica, o
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en arts aplicades de la

pedra.
Tècnic en buidatge i emmotllament artís-

tics.
Tècnic en motlles i reproduccions cerà-

miques.
Tècnic en emmotllament i fosa d’objec-

tes d’orfebreria, joieria i bijuteria artístiques.

Codi i especialitat: 306, disseny gràfic.
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-

nic més alguna de les titulacions següents:
Graduat en arts aplicades (calcat).
Graduat en arts aplicades (cartells).
Graduat en arts aplicades (delineació ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari).
Graduat en arts aplicades (disseny grà-

fic).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (projectes).
Graduat en arts aplicades (retolació i tra-

çat), o
Tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en gràfica publicitària.

COS DE PROFESSORS
D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Codi i especialitat: 133, alemany.
Llicenciat en filologia alemanya.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/alemany).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en filologia anglogermànica (ale-

many).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).



905

Núm. 874

Llicenciat en traducció i interpretació (ale-
many).

Llicenciat en traducció i interpretació
(francès-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (ale-
many-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (ale-
many-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (an-
glès-alemany-japonès).

Codi i especialitat: 134, àrab.
Llicenciat en filologia àrab.
Llicenciat en filologia (semítica/comú).
Llicenciat en filologia (semítica/àrab i is-

lam).
Llicenciat en filologia (semítica/àrab-islà-

mica).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/se-

mítica/àrab-islàmica).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/se-

mítica/àrab i islam).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia se-

mítica).
Llicenciat en filologia semítica.
Llicenciat en traducció i interpretació

(àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

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

glès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab-portuguès).

Codi i especialitat: 135, italià.
Llicenciat en filologia italiana.
Llicenciat en filologia romànica (italià).
Llicenciat en filologia moderna (italià).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-

mànica/italiana).
Llicenciat en traducció i interpretació (italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

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

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

lià-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

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

glès-francès-italià).

Codi i especialitat: 136, japonès.
Llicenciat en traducció i interpretació (ja-

ponès).
Llicenciat en traducció i interpretació

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

glès-alemany-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-japonès).

Codi i especialitat: 138, rus.
Llicenciat en filologia eslava.
Llicenciat en traducció i interpretació (rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-rus).

Codi i especialitat: 139, xinès.
Llicenciat en traducció i interpretació (xi-

nès).
Llicenciat en traducció i interpretació

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

glès-xinès.

Codi i especialitat: 190, espanyol per a es-
trangers.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia his-
pànica).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-
mànica/espanyol).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-
mànica/hispànica).

Llicenciat en filologia hispànica.

Codi i especialitat: 192, francès.
Llicenciat en filologia francesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia fran-

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

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

cès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

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

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

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

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab-portuguès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-portuguès-francès).

Codi i especialitat: 193, anglès.
Llicenciat en filologia anglesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/anglès).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia mo-

derna/anglesa).
Llicenciat en filologia anglogermànica (an-

glès).
Llicenciat en filologia moderna (anglès).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-portuguès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

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

glès-alemany-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-anglès).

Codi i especialitat: 195, català.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ca-

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

pànica/catalana).

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

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

valenciana).

Codi i especialitat: 198, llengua basca.
Llicenciat en filologia basca.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bas-

ca).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/fi-

lologia basca).

ANNEX 3

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionali-
tat o, si hi manca, fotocòpia del passaport.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar, o bé una
certificació que acrediti la realització i con-
vocatòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un insti-
tut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, excep-
te per a les diferents especialitats de tecno-
logia i de la formació professional específica.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent
que s’acredita correspon a un centre privat,
l’esmentada certificació haurà de ser expe-
dida pel director del centre amb el vistiplau
de la Inspecció d’Ensenyament, o pel se-
cretari del col·legi de doctors i llicenciats o
d’altre col·legi professional, sempre que
aquesta cert i f icació pugui  ser emesa
d’acord amb els seus estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els as-
pirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua catalana (vegeu l’annex 1).
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—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten (vegeu l’annex 2).

ANNEX 4

Barem

Únicament es valoraran els mèrits asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Un mateix
mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 0,4166
punts.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament o contracte, o certifi-
cació expedida pel director del centre corres-
ponent, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o pel secretari de la delega-
ció territorial corresponent, o bé pel secretari
del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres
col·legis professionals, sempre que aquesta
certificació pugui ser emesa d’acord amb els
seus estatuts. Els serveis prestats a l’estran-
ger s’acreditaran mitjançant certificats expe-
dits pels ministeris d’educació dels països
respectius, degudament traduïts a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per
poder computar els serveis prestats als be-
caris de formació de docència i la recerca
com a experiència docent, caldria que la
universitat on els ha prestat certifiqués que
estan en possessió de totes i cadascuna de
les facultats pròpies dels docents (que im-
parteixen la totalitat de la matèria d’un curs,
que avaluen els alumnes de l’esmentada
matèria i que signen les actes correspo-
nents).

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·le-

gat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
previst al punt 2.c) de la Resolució, tal i com
a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, als casos en què a la cer-
tificació acadèmica no figurin les expressi-
ons numèriques completes, s’aplicaran les
equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

facin constar tant la qualificació literal com
la numèrica, es tindrà només en considera-
ció aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o convalidada, o d’apte o apta, seran
equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada, caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda al moment de cursar
l’assignatura segons l’antic pla d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·le-
gada com a requisit de titulació previst al
punt 2.c) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat els cursos de
doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del mateix doctorat (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadè-
mica on consti la superació de tots els cur-
sos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del
títol de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedició d’a-
quest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de
1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries diferents
de al·legada com a requisit de titulació pre-
vist al punt 2.c) d’aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació al·le-
gada com a requisit de titulació previst al
punt 2.c) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a 300
hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a 150
hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les ho-
res de durada (no s’acceptarà cap certifi-
cació que no les indiqui).

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament o del
de Benestar Social o bé organitzades per

les universitats o reconegudes pel Departa-
ment d’Ensenyament, o organitzades o re-
conegudes per altres comunitats autònomes
amb plenes competències educatives, o pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les ho-
res de durada (no s’acceptarà cap certifica-
ció que no les inclogui). Per a les activitats
incloses al pla de formació o reconegudes,
l’entitat col·laboradora corresponent hi farà
constar explícitament que l’activitat en qües-
tió està inclosa al pla esmentat o que està
reconeguda, i hi indicarà la resolució de re-
coneixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés a la llista d’interins.

En cap cas no podran ser valorats mit-
jançant aquest apartat els cursos realitzats
per a l’obtenció d’un títol o certificat aca-
dèmic.

(01.198.126)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2001, de
cessament d’activitats de la llar d’infants
May, de Barcelona.

Per la Resolució de 3 de novembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants May,
de Barcelona, que es va notificar mitjançant
l’Edicte de 23 de febrer de 2001 (DOGC
núm. 3346, de 13.3.2001).

Un cop exhaurit el termini que preveu l’ar-
ticle 84 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, el titular no hi ha presentat cap
al·legació.

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, 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 May, de Barcelona, ubi-
cada al c. Fastenrath, 43, amb núm. de codi
08049683, amb efectes a partir de la fi del
curs 1998-99.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

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

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

Barcelona, 10 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

(01.172.014)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2001, de
cessament de les activitats de la llar d’in-
fants Pluto, de Barcelona.

Per la Resolució de 3 de novembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants Pluto,
de Barcelona, que es va notificar mitjançant
l’Edicte de 22 de febrer de 2001 (DOGC
núm. 3346, de 13.3.2001).

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,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
el titular no hi ha presentat cap al·legació.

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, 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 Pluto, de Barcelona, ubi-
cada al c. Velázquez, 5, amb núm. de codi
08049841, amb efectes a partir de la fi del
curs 1998-99.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
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, 10 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

(01.172.013)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2001, de ces-
sament de les activitats de la llar d’infants
Petit Príncep, de Barcelona.

Per la Resolució de 3 de novembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants Petit
Príncep, de Barcelona, que es va notificar
mitjançant l’Edicte de 26 de febrer de 2001
(DOGC núm. 3349, de 16.3.01).

Un cop exhaurit el termini que preveu l’ar-
ticle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner, el titular no hi ha presentat cap al·legació.

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, 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  l la r  d’ in fants Pet i t  Pr íncep,  de
Barcelona, ubicada al c. Saragossa, 58,
amb núm. de codi 08055506, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-99.

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

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

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

Així mateix, poden interposar 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, 11 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

(01.172.012)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2001, de
modificació de la Resolució de 16 de maig
de 2001, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre docent privat La Selva, de Santa
Coloma de Farners.

Per la Resolució de 16 de maig de 2001
(DOGC núm. 3404, de 7.6.2001) es va au-
toritzar l’obertura del centre docent privat La
Selva, de Santa Coloma de Farners.

Atès que s’han observat errades a la Re-
solució esmentada, i d’acord amb el que
estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener,

Resolc

—1 Modificar la Resolució de 16 de maig
de 2001, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre docent privat La Selva, de Santa
Coloma de Farners, en el sentit següent:

Al darrer paràgraf de l’annex se substitu-
eixen els 30 llocs escolars per 20 en el cas
de tenir un únic grup en funcionament.

Per tant, l’últim paràgraf de l’annex que-
da redactat de la manera següent:

“Composició del centre
”Autorització d’obertura:
”FP grau mitjà.
”Família de manteniment de vehicles au-

topropulsats.
”Cicle formatiu d’electromecànica de ve-

hicles, amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars (en cap cas un grup no supe-
rarà els 20 llocs escolars).”

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al regis-
tre de centres docents.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 29 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.

Girona, 12 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

(01.176.039)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2001, per
la qual s’obre convocatòria per a la realitza-
ció de la prova d’accés de caràcter extra-
ordinari a cicles de formació específica de
grau mitjà i de grau superior d’arts plàsti-
ques i disseny, i se’n defineix el procediment.

Mitjançant la Resolució de 30 de març de
2001 (DOGC núm. 3364, de 6.4.2001) es
va convocar la realització de la prova d’ac-
cés a cicles de formació específica de grau
mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i
disseny corresponent a l’any 2001, adreça-
da a aspirants que no reuneixen els requi-
sits acadèmics establerts.

Atès que en la major part dels cicles de
formació específica oferts en els diferents
centres han quedat places per cobrir, i que
a més hi ha anualment un flux d’alumnes
que s’interessen per aquests ensenyaments,
un cop realitzada l’avaluació del mes de juny
s’ha cregut oportú convocar, amb caràcter
extraordinari, proves d’accés per a aquells
alumnes que no reuneixen els requisits aca-
dèmics que la normativa vigent exigeix per
poder cursar cicles de formació específica
d’arts plàstiques i disseny.

Per aquest motiu,

Resolc:

Article 1. Convocar, amb caràcter extra-
ordinari, proves d’accés a cicles de grau
mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i
disseny durant el mes de setembre, d’acord

amb el que estableix aquesta Resolució. En
tot el que no regula la present Resolució,
tindrà vigència la Resolució de 30 de març
de 2001 (DOGC núm. 3364, de 6.4.2001).

Article 2. Fer pública la relació de centres
on es realitzaran proves d’accés a cicles de
formació específica d’arts plàstiques i dis-
seny, que són els que figuren a l’annex
d’aquesta Resolució.

Article 3. Establir les dates de preinscrip-
ció a les proves d’accés per als dies com-
presos entre el 3 i el 10 de setembre en el
mateix centre on es realitzaran les proves.

Article 4. Fixar l’inici de les proves, part ge-
neral (exercicis A i B) tant de grau mitjà com
de grau superior, per al dia 12 de setembre
a les 9.30 hores del matí. Els exercicis de la
part específica es realitzaran entre els dies
12 i 13 de setembre, d’acord amb el calen-
dari establert per cada centre on es realitzin
proves.

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

Barcelona, 16 de juliol de 2001

Pere Solà i Montserrat
Director general

ANNEX

Relació de centres docents on es realitzarà
la prova d’accés a cicles de formació espe-
cífica dels diferents graus i famílies profes-
sionals d’arts plàstiques i disseny

Escola d’Art Llotja. C. Ciutat de Balaguer,
17, Barcelona. Tel. 93.418.17.20.

Escola d’Art de Vic. Rbla. Sant Domènec,
28, Vic. Tel. 93.885.48.51.

Escola d’Art Ondara. Pl. Centenari, s/n,
Tàrrega. Tel. 973.31.04.86.

Escola d’Art de Tarragona. Crta. de Valls,
s/n, Tarragona. Tel. 977.21.12.53.

(01.193.056)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(exp. 1387/01).

—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: 1387/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: assistència per

part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius o hiperactius a centres docents
dependents de la Delegació Territorial de
Barcelona II (comarques), durant el curs
escolar 2001-2002:

Lot 1: Alt Penedès i Garraf
Lot 2: Bages
Lot 3: Barcelonès I (Badalona i Sant Adrià

de Besòs)
Lot 4: Barcelonès II (l’Hospitalet de Llo-

bregat i Santa Coloma de Gramenet).
Lot 5: Maresme
Lot 6: Osona
Lot 7: Vallès Oriental
b) Termini d’execució: del 17 de setem-

bre del 2001 al 22 de juny de 2002.

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

a) Tramitació: urgent, d’acord amb l’arti-
cle 71 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 108.259.000 ptes. (IVA in-

clòs), equivalent a 650.649,69 euros, des-
glossat en les següents anualitats:

Any 2001: 40.597.125 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 243.993,64 euros, pel període
de 17 de setembre al 31 de desembre.

Any 2002: 67.661.875 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 406.656,06 euros, pel període
de l’1 de gener al 22 de juny.

L’adjudicació queda condicionada a
l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa pluriennal.

Lot 1: Alt Penedès i Garraf: 13.030.500
ptes., IVA inclòs.

Lot 2: Bages: 9.490.000 ptes., IVA inclòs.
Lot 3: Barcelonès I: 30.514.000 ptes., IVA

inclòs.
Lot 4: Barcelonès II: 22.265.000 ptes., IVA

inclòs.
Lot 5: Maresme: 10.585.000 ptes., IVA in-

clòs.
Lot 6: Osona: 6.460.500 ptes., IVA inclòs.
Lot 7: Vallès Oriental: 15.914.000 ptes.,

IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional
Lot 1:  260.610 ptes. ,  equiva lent a

1.566,30 euros; lot 2:189.800 ptes., equi-
valent a 1.140,72 euros; lot 3: 610.280
ptes., equivalent a 3.667,86 euros; lot 4:
445.300  ptes., equivalent a 2.676,31 eu-
ros; lot 5: 211.700 ptes., equivalent a
1.272,34 euros; lot 6: 129.210 ptes., equi-
valent a 776,57 euros; lot 7: 318.280 ptes.,
equivalent a 1.912,90 euros.

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

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o al Registre de la
Delegació Territorial del Departament d’En-
senyament a Barcelona II (comarques)

b.1) Domicili dels Serveis Centrals: Via Au-
gusta, 202-226, planta baixa.

c.1) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d.1) Telèfon: 93.400.69.00.
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e.1) Telefax: 93.400.69.87.
b.2) Domicili de la Delegació Territorial

Barcelona II (comarques) c. de Casp, 15.
c.2) Localitat i codi postal: Barcelona,

08010.
d.2) Telèfon 93.481.60.00.
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.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar 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 o al Registre de la delega-
ció territorial del Departament d’Ensenya-
ment de Barcelona II (comarques).

Domicilis i localitat: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

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

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

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona,  19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.200.142)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(exp. 1390/01).

—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: 1390/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: assistència per

part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius o hiperactius a centres docents
dependents de la Delegació Territorial de
Barcelona I (ciutat), durant el curs escolar
2001-2002.

b) Termini d’execució: del 17 de setem-
bre del 2001 al 22 de juny de 2002.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 25.148.500 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 151.145,53 euros, desglossat
en les següents anualitats:

Any 2001: 9.430.688 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 56.679,57 euros, pel període
comprès entre el 17 de setembre al 31 de
desembre.

Any 2002: 15.717.812 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 94.465,95 euros, pel període
de l’1 de gener al 22 de juny.

L’adjudicació queda condicionada a
l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa pluriennal.

—5 Garanties
Provisional: 502.970 ptes., equivalent a

3.022,91 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o al Registre de la
Delegació Territorial del Departament d’En-
senyament a Barcelona I (ciutat).

b) Domicili
Serveis Centrals: Via Augusta, 202-226,

planta baixa.
Delegació Territorial Barcelona I (ciutat):

av. Paral·lel, 71—73.
c) Localitat i codi postal
Serveis Centrals: Barcelona, 08021.
Delegació Territorial Barcelona I (ciutat):

Barcelona, 08004.
d) Telèfon i telefax
Serveis Centrals: 93.400.69.00 i
fax: 93.400.69.87.
Delegació Territorial Barcelona I (ciutat):

93.443.95.00.
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.

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

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposi-
cions 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 o a la Delegació Territorial
del Departament d’Ensenyament de Bar-
celona-I (ciutat).

Domicilis i localitat: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

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

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

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.200.144)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(exp. 1402/01).

—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: 1402/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: assistència per

part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius o hiperactius a centres docents
dependents de la Delegació Territorial del
Baix Llobregat-Anoia, durant el curs esco-
lar 2001-2002.

b) Termini d’execució: del 17 de setem-
bre del 2001 al 22 de juny de 2002.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació
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a) Tramitació: urgent, d’acord amb l’arti-
cle 71 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 34.310.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 206.207,25 euros, desglossat
en les següents anualitats:

Any 2001: 12.866.250 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 77.327,72 euros, pel període
de 17 de setembre al 31 de desembre.

Any 2002: 21.443.750 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 128.879,53 euros, pel període
de l’1 de gener al 22 de juny.

L’adjudicació queda condicionada a
l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa plurianual.

—5 Garanties
Provisional: 686.200 ptes., equivalent a

4.124,15 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o al Registre de la
Delegació Territorial del Departament d’En-
senyament del Baix Llobregat-Anoia.

b.1) Domicili dels Serveis Centrals: Via
Augusta, 202-226, planta baixa.

c.1) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d.1) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
b.2) Domicili Delegació Territorial Baix

Llobregat-Anoia: c. Laureà Miró, 328-330.
c.2) Localitat i codi postal: Sant Feliu de

Llobregat, 08980.
d.2) Telèfon: 93.685.94.50.
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.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o fes-
tiu, la presentació de proposicions es prorro-
garà 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 o a la delegació territorial del
Departament d’Ensenyament del Baix Llo-
bregat-Anoia.

Domicilis i localitat: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les propo-
sicions. Si el dia d’obertura de proposicions
és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona,  19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.200.151)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(exp. 1471/01).

—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: 1471/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: assistència per

part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius o hiperactius a centres docents de-
pendents de la Delegació Territorial de
Tarragona, durant el curs escolar 2001-2002.

b) Termini d’execució: del 17 de setem-
bre del 2001 al 22 de juny de 2002.

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

a) Tramitació: urgent, d’acord amb l’arti-
cle 71 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 12.045.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 72.391,91 euros, desglossat en
les següents anualitats:

Any 2001: 4.516.875 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 27.146,97 euros, pel període
de 17 de setembre al 31 de desembre.

Any 2002: 7.528.125 ptes., IVA inclòs,
equivalent a  45.244,94 euros, pel període
de l’1 de gener al 22 de juny.

L’adjudicació queda condicionada a
l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa pluriennal.

—5 Garanties
Provisional: 240.900 ptes., equivalent a

1.447,84 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o al Registre de la
Delegació Territorial del Departament d’En-
senyament de Tarragona.

b.1) Domicili dels Serveis Centrals: Via
Augusta, 202-226, planta baixa.

c.1) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d.1) Telèfon: 93.400.69.00.
e.1) Telefax: 93.400.69.87.
b.2) Domicili de la Delegació Territorial de

Tarragona: c. Sant Francesc, 7.
c.2)  Localitat i codi postal: Tarragona,

43003.
d.2) Telèfon: 977.25.14.40.
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.

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

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de pro-
posicions 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 o a la delegació territorial del
Departament d’Ensenyament de Tarragona.

Domicilis i localitat: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci.

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

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

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

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.200.153)
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Núm. 874

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(1472/01).

—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: 1472/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: assistència per

part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius o hiperactius a centres docents
dependents de la Delegació Territorial del
Vallès Occidental, durant el curs escolar
2001-2002.

b) Termini d’execució: del 17 de setem-
bre del 2001 al 22 de juny de 2002.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total
20.914.500 ptes. (IVA inclòs), equivalent

a 125.698,68 euros, desglossat a les se-
güents anualitats:

Any 2001: 7.842.938 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 47.137,01 euros, pel període
comprès des del 17 de setembre al 31 de
desembre.

Any 2002: 13.071.562 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 78.561,67 euros, pel període
comprès des de l’1 de gener al 22 de juny.

L’adjudicació queda condicionada a
l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa plurianual.

—5 Garanties
Provisional: 418.290 ptes., equivalent a

2.513,97 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o al Registre de la
Delegació Territorial del Departament d’En-
senyament del Vallès Occidental.

b) Domicili
Serveis centrals: Via Augusta, 202-226,

planta baixa.
Delegació Territorial del Vallès Occiden-

tal: av. Marquès de Comillas, 67-69.
c) Localitat i codi postal
Serveis Centrals: Barcelona, 08021.
Delegació Territorial del Vallès Occiden-

tal: Sabadell, 08202
d) Telèfon i telefax
Serveis Centrals: 93.400.69.00; fax:

93.400.69.87.
Delegació Territorial del Vallès Occiden-

tal: 93.748.44.55.
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.

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

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de pro-
posicions 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 o al Registre de la Delega-
ció Territorial del Departament d’Ensenya-
ment del Vallès Occidental.

Domicilis i localitats: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les propo-
sicions. Si el dia d’obertura de proposicions
és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses del Anunci:  l’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.200.158)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(exp. 1457/01).

—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 Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 1457/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: assistència per

part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius o hiperactius a centres docents
dependents de la Delegació Territorial de
Girona, durant el curs escolar 2001-2002:

Lot 1: l’Alt Empordà.
Lot 2: el Baix Empordà.

Lot 3: la Garrotxa.
Lot 4: el Gironès.
Lot 5: el Ripollès.
Llot 6: la Selva.
b) Termini d’execució: del 17 de setem-

bre de 2001 al 22 de juny de 2002.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 29.930.000 ptes., IVA inclòs,

equivalent a 179.882,92 euros, desglossat
en les següents anualitats:

Any 2001: 11.223.750 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 67.456,10 euros, pel període
de 17 de setembre al 31 de desembre.

Any 2002: 18.706.250 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 112.426,82 euros, pel període
de l’1 de gener al 22 de juny.

Lot 1: l’Alt Empordà: 6.570.000 ptes.
Lot 2: el Baix Empordà: 4.745.000 ptes.
Lot 3: la Garrotxa: 4.380.000 ptes.
Lot 4: el Gironès: 4.015.000 ptes.
Lot 5: el Ripollès: 730.000 ptes.
Lot 6: la Selva: 9.490.000 ptes.
L’adjudicació queda condicionada a

l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa plurianual.

—5 Garanties
Provisional
Lot 1: 131.400 ptes., equivalent a 789,73

euros; lot 2: 94.900 ptes., equivalent a
570,36 euros; lot 3: 87.600 ptes., equiva-
lent a 526,49 euros; lot 4: 80.300 ptes.,
equivalent a 482,61 euros; lot 5: 14.600
ptes., equivalent a 87,75 euros, i lot 6:
189.800 ptes., equivalent a 1.140,72 euros.

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

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o al Registre de la
Delegació Territorial del Departament d’En-
senyament de Girona.

b) Domicili dels Serveis Centrals: Via Au-
gusta, 202-226, planta baixa. Domicili de la
Delegació Territorial Girona: c. Ultònia, 13.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021. Girona 17002.

d) Telèfon: 93.400.69.00 (Barcelona),
972.48.30.00 (Girona).

e) Telefax: 93.400.69.87 (Barcelona).
f) Pàgina web:

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.

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

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de pro-
posicions 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:
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Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o a la delegació ter-
ritorial del Departament d’Ensenyament de
Girona.

Domicilis i localitat: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

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

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

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.201.025)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(1473/01).

—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: 1473/01.

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

per part de monitors a alumnes amb difi-
cultats motrius o hiperactius a centres
docents dependents de la Delegació Ter-
ritorial de Lleida, durant el curs escolar
2001-2002.

b) Termini d’execució: del 17 de setem-
bre de 2001 al 22 de juny de 2002.

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

a) Tramitació: urgent, d’acord amb l’arti-
cle 71 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 31.736.750 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 190.741,71 euros, desglossat
en les següents anualitats:

Any 2001: 11.901.281 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 71.528,14 euros, pel període
comprès des del 17 de setembre al 31 de
desembre.

Any 2002: 19.835.469 ptes., IVA inclòs,
equivalent a 119.213,57 euros, pel període
comprès des de l’1 de gener al 22 de juny.

L’adjudicació queda condicionada a
l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa plurianual.

—5 Garanties
Provisional: 634.735 ptes., equivalent a

3.814,83 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament o al Registre de la
Delegació Territorial  del Departament d’En-
senyament de Lleida.

b.1) Domicili dels Serveis Centrals: Via
Augusta, 202-226, planta baixa.

c.1) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d.1) Telèfon: 93.400.69.00.
e.1) Telefax: 93.400.69.87.
b.2) Domicili de la Delegació Territorial de

Lleida: ptge. Pompeu, 4.
c.2) Localitat i codi postal:  Lleida, 25006.
d.2) Telèfon: 973.24.59.16.
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.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar 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 o al Registre de la Delega-
ció Territorial del Departament d’Ensenya-
ment de Lleida.

Domicilis i localitats: els esmentats al punt
6 d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax 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.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les propo-

sicions. Si el dia d’obertura de proposicions
és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins el  següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 19 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.201.096)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Daina Isard, d’Olesa de Montserrat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Daina Isard, d’Olesa de
Montserrat, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació infantil, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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
Daina Isard, d’Olesa de Montserrat, per
ampliació d’unitats d’educació infantil, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

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

Sant Feliu de Llobregat, 5 de juliol de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia
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ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Localitat: Olesa de Montserrat.
Núm. de codi: 08022392.
Denominació: Daina Isard.
Adreça: c. Cerdanya, 15.
Titular: Daina isard, SCCL.
NIF: F08674889.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de se-
gon cicle d’educació infantil amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a partir del
curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Batxi l lerat: 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capa-
citat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de
la modalitat de ciències de la natura i de
la salut amb capacitat per a 70 llocs es-
colars, i 2 unitats de la modalitat de tec-
nologia amb capacitat per a 70 llocs es-
colars.

(01.169.061)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2001, de ces-
sament d’activitats de la l lar d’infants
Montserrat, d’Esplugues de Llobregat.

Per la Resolució de 19 de juny de 1992
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
de la llar d’infants de titularitat privada
Montserrat, d’Esplugues de Llobregat
(DOGC núm. 1615, de 6.7.1992).

Per la Resolució de 15 de desembre de
2000, es va iniciar d’ofici l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Montserrat, d’Esplugues de Llobregat, que
es va haver de notificar mitjançant l’Edicte
de 6 de març de 2001 (DOGC núm. 3367,
d’11.4.2001), 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, el titular del centre no ha presen-
tat 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; 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, i un cop compro-
vat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el
cessament d’activitats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants de titularitat privada
Montserrat, d’Esplugues de Llobregat, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 5 de juliol de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Núm. de codi: 08048381.
Denominació: Montserrat.
Adreça: c. Quintana, 70.
Titular: Instituto de Promoción Social, SA.
NIF: A-08633273.

El cessament d’activitats té efectes des
de la fi del curs acadèmic 1995-1996.

(01.169.062)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Acadèmia Montserrat, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Acadèmia Mont-
serrat, de Barcelona, en petició de canvi de
titularitat i canvi de denominació es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Acadèmia Montserrat, de Barcelona, per
canvi de titularitat i canvi de denominació,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes
les obligacions i els drets dels concerts
educatius subscrits amb el titular anteri-
or. En conseqüència, la corresponent
delegació terr i tor ia l  de l  Departament
d’Ensenyament efectuarà els tràmits ne-
cessaris per incloure les modificacions
escaients en els documents administra-
tius corresponents.

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

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

Barcelona, 9 de juliol de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
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Núm. de codi: 08003464.
Denominació: Acadèmia Montserrat.
Adreça: c. Tedoro Bonaplata, 6.
Titular: Juan Macau Franch.
NIF: 37543982R.

S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Liceo Palcam, SL, amb NIF
B08439960, amb efectes a partir del dia 1 del
mes següent de la seva publicació al DOGC.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Palcam II.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats en la moda-
litat de ciències de la naturalesa i de la salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb

capacitat per a 30 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família administració:
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Família informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

(01.172.057)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Infant Jesús, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent pr ivat Infant Jesús, de
Barcelona, en petició de l’autorització
d’obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i grau superior,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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 requi-
sits mínims dels centres que imparteixen en-
senyaments de règim general no universita-
ris; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat In-

fant Jesús, de Barcelona, per l’autorització
d’obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i grau superior,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alça-
da davant la consellera d’Ensenyament, en
el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 13 de juliol de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004626.
Denominació: Infant Jesús.
Adreça: c. Avenir, 19.
Titular: Rel. de l’Infant Jesús.
NIF: Q2800249A.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
els cicles que es detallen a la composició
del centre, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2001-02.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb els cicles que es detallen a la compo-
sició del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 41 llocs escolars i 9 unitats de parvu-
lari amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats en la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
en la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família sanitat: cicle formatiu de farmà-

cia amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs
escolars.

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

tiu de comerç internacional amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars. En cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars.

Família activitats físiques i esportives: ci-
cle formatiu d’animació d’activitats fisicoes-
portives amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

Família d’hoteleria i turisme: cicle forma-
tiu d’agències de viatges amb 1 grup amb
capacitat per a 20 llocs escolars.

(01.178.010)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Montserrat, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Montserrat, de Bar-
celona, en petició de l’autorització d’ampli-
ació de locals i l’ampliació d’unitats d’edu-
cació primària, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Montserrat, de Barcelona, per l’autorització
d’ampliació de locals i l’ampliació d’unitats
d’educació primària, en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 13 de juliol de 2001

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

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

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08006490.
Denominació: Montserrat.
Adreça: c. Sant Crist, 60-62.
Titular: Inst. Montserrat, SCCL.
NIF: F58258039.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Sant
Crist, 64-68/Cros, 6-8, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2001-02.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats del ni-
vell d’educació primària amb capacitat per
a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 138 llocs escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

(01.178.009)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2001, per la
qual es resol el procediment de reconeixe-
ment d’habilitació especial convocat per la
Resolució de 6 d’abril de 2001.

De conformitat amb el que estableixen
l’article 3 de la Resolució de 6 d’abril de
2001, de convocatòria del procediment
d’habilitació especial al professorat dels
cossos de professors d’ensenyament se-
cundari i tècnics de formació professional a
llocs de treball de la formació professional
específica, de tecnologia i d’economia
(DOGC núm. 3368, de 12.4.2001) i la base
7.3 de l’annex 1 de la mateixa Resolució,

Resolc:

—1 Resoldre amb caràcter definitiu el pro-
cediment d’habilitació especial per als fun-
cionaris docents dels cossos de professors
d’ensenyament secundari i de professors
tècnics de formació professional, d’acord
amb les llistes que figuren exposades al
públic al Departament d’Ensenyament i en
cadascuna de les seves delegacions terri-
torials, les adreces de les quals consten a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 En aquestes llistes certificades cons-
ten, d’una banda, el professorat al qual es
reconeix l’habilitació especial per impartir
alguna especialitat i, de l’altra, aquell al qual
no se li reconeix, amb indicació del motiu.

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 de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes de l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de juliol de 2001

P. D. (Resolució de 6.4.2001,
DOGC de 12.4.2001)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona II (comar-
ques)
C. Casp, 15.
08010 Barcelona.

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

Delegació Territorial del Vallès Occidental
C. Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Delegació Territorial de Lleida
Passatge de Pompeu, 4.
25006 Lleida.

Delegació Territorial de Girona
C. Ultònia, 13.
17002 Girona.

Delegació Territorial de Tarragona
C. Sant Francesc, 7.
43002 Tarragona.

(01.199.142)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2001, de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa, per la qual es fa pública la rela-
ció d’escoles de música els/les alumnes de
les quals poden acollir-se al reconeixement
d’ensenyaments musicals com a crèdits
variables d’educació secundària obligatòria.

Mitjançant Resolució de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació Educativa, de 16 de juny

de 1997, publicada al Full de disposicions
i actes administratius del Departament d’En-
senyament núm. 671, de  juliol de 1997, es
varen establir els criteris i donar instrucci-
ons per al reconeixement d’ensenyaments
cursats en determinades escoles de músi-
ca, com a crèdits variables d’educació se-
cundària obligatòria.

Per tal d’actualitzar la relació d’escoles
autoritzades que imparteixen ensenyaments
musicals amb possible reconeixement com
a crèdits variables de l’ESO,

Resolc:

Fer pública la relació d’escoles de músi-
ca els/les alumnes de les quals poden aco-
llir-se al reconeixement d’ensenyaments
musicals com a crèdits variables d’educa-
ció secundària obligatòria del cicle indicat.

Barcelona, 10 de juliol de 2001

Pere Solà i Montserrat
Director general

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA I-CIUTAT:

Centre d’Educació Musical Diaula - 1r i
2n cicle

Escola Aula de Música 7 - 1r i 2n cicle
Escola de Música Allegretto - 1r i 2n cicle
Escola de Música Ars Nova - 1r i 2n cicle
Escola de Música Berna - 1r cicle
Escola de Música de Barcelona - 1r i 2n

cicle
Escola de Música de Gràcia - 1r cicle
Escola de Música del Guinardó - 1r i 2n

cicle
Escola de Música del Liceu - 1r i 2n cicle
Escola de Música del Palau - 1r i 2n cicle
Escola de Música Diesi - 1r i 2n cicle
Escola de Música Farré - 1r i 2n cicle
Escola de Música Harmonia - 1r i 2n cicle
Escola de Música i Dansa Artmúsic - 1r i

2n cicle
Escola de Música Joan Llongueres - 1r

cicle
Escola de Música l’Escoleta - 1r cicle
Escola de Música de l’Orfeó Gracienc -

1r i 2n cicle
Escola de Música Luthier - 1r i 2n cicle
Escola de Música Marshall - 1r i 2n cicle
Escola de Música Pausa - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Estanislau de

Kostka - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Josep - 1r cicle
Escola de Música Taller de músics - 1r i

2n cicle
Escola de Música Tarantel·la - 1r i 2n cicle
Escola de Música Virtèlia - 1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA II-COMARQUES

Escola de Música Arts Musicals (Vila-
franca del Penedès) - 1r i 2n cicle

Escola de Música d’Arenys de Mar - 1r
cicle

Escola de Música Centre Catòlic (Mataró)
- 1r i 2n cicle
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Escola de Música Haro (L’Hospitalet de
Llobregat) -  1r i 2n cicle

Escola de Música Tot Música Ensenya-
ment (Caldes de Montbui) - 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Badalona) -
1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Berga) - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Castellterçol)
- 1r cicle

Escola Municipal de Música (Lliçà d’A-
munt) - 1r cicle

Escola Municipal de Música (Navarcles) -
1r cicle

Escola Municipal de Música (Premià de
Mar) - 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Sallent) - 1r
cicle

Escola Municipal de Música (Sant Hipòlit
de Voltregà) - 1r cicle

Escola Municipal de Música (Sant Joan
de Vilatorrada) - 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Súria) - 1r  i
2n cicle

Escola Municipal de Música Can Roig i
Torres (Santa Coloma de Gramenet) - 1r i
2n cicle

Escola Municipal de Música de la Garriga
Josep Aymerich - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de l’Ametlla
del Vallès - 1r cicle

Escola Municipal de Música de Manlleu -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Manresa
- 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Mollet del
Vallès - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Puig-reig
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Vic - 1r  i
2n cicle

Escola Municipal de Música Joan Valls
(Caldes de Montbui) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música Josep Maria
Ruera (Granollers) - 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música Mestre
Montserrat (Vilanova i la Geltrú) -1r i 2n cicle

DELEGACIÓ  TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA:

Escola de Música de Capellades - 1r i 2n
cicle

Escola Municipal de Música (Esparregue-
ra) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Igualada) -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Molins de
Rei) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Olesa de
Montserrat) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música Blai Net (Sant
Boi de Llobregat) - 1r cicle

Escola Municipal de Música (Sant Feliu de
Llobregat) - 1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE GIRONA

Escola de Música Aula musical (Girona) -
1r i 2n cicle

Escola de Música de Palafrugell - 1r i 2n
cicle

Escola de Música Harmonia (Olot) - 1r i
2n cicle

Escola de Música la Flauta Màgica (Figue-
res) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Liceu Pere Mercader
(Cassà de la Selva) - 1r cicle

Escola Municipal de Música (Sant Feliu de
Guíxols) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música  de Girona -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música d’Olot - 1r i
2n cicle

Escola Municipal de Música Issi Fabra
(Puigcerdà) - 1r cicle

Escola Municipal de Música Josep Carbó
(Santa Coloma de Farners) - 1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LLEIDA

Escola de Música l’Intèrpret (Lleida) - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Agramunt) -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Balaguer
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Bellpuig -
1r cicle

Escola Municipal de Música (Cervera) - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música (les Borges
Blanques) - 1r cicle

Escola Municipal de Música de Lleida -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Mollerussa
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Ponts - 1r
cicle

Escola Municipal de Música (Tàrrega) - 1r
i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE TARRAGONA

Aula Municipal de Música de Santa Colo-
ma de Queralt - 1r i 2n cicle

Escola de Música Casal de l’Espluga de
Francolí - 1r cicle

Escola de Música de la Diputació de
Tarragona -1r i 2n cicle

Escola de Música de Reus - 1r i 2n cicle
Escola de Música de Tortosa - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Ascó) – 1r i

2n cicle
Escola Municipal de Música (Cambrils) -

1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Flix) -1r  i 2n

cicle
Escola Municipal de Música (Montblanc)

- 1r cicle
Escola Municipal de Música (Móra d’Ebre)

- 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Riudoms) -

1r cicle
Escola Municipal de Música (Salou)  - 1r

cicle
Escola Municipal de Música (Tarragona) -

1r cicle
Escola Municipal de Música de Vandellòs

i l’Hospitalet de l’Infant  - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Vila-seca

- 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música  Pau Casals

(el Vendrell) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Robert Ger-

hard (Valls) - 1r i 2n cicle
Estudi de Música (Tarragona) – 1r cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Escola de Música CEME (Sabadell) - 1r i
2n cicle

Escola de Música Centre d’Educació
Musical (Terrassa)  - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Terrassa) -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música Aulos (Cer-
danyola del Vallès) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Rubí - 1r
cicle

Escola Municipal de Música de Sabadell
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Santa
Perpètua de Mogoda - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música Torre Balada
(Castellar del Vallès) - 1r cicle

Escola Municipal de Música Victòria dels
Àngels (Sant Cugat del Vallès) - 1r i 2n cicle

INSTRUCCIONS de la Secretaria General
relatives a l’organització i funcionament dels
Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenentatges
Instrumentals Bàsics (TAE).

En la línia d’afavorir l’atenció a les neces-
sitats específiques de l’alumnat, s’endegà
el Programa d’Incorporació Tardana, con-
cretat en el Projecte Anselm Turmeda, amb
l’objectiu de proporcionar als centres do-
cents un suport específic en relació amb
l’aprenentatge de la llengua de l’alumnat
incorporat tardanament al sistema educatiu
de Catalunya, per mitjà de tallers adreçats
a aquest alumnat, una modalitat dels quals
la constitueixen els Tallers d’Adaptació Es-
colar i Aprenentatges Instrumentals Bàsics
(TAE).

Després de tres anys de funcionament
dels Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenen-
tatges Instrumentals Bàsics cal fer una nova
versió de les instruccions que en precisi
alguns aspectes d’organització i funciona-
ment.

Resolc

Aprovar aquestes instruccions relatives a
l’organització i funcionament dels Tallers
d’Adaptació Escolar i Aprenentatges Instru-
mentals Bàsics (TAE) aplicats als centres
d’ensenyament secundari, en els termes
establerts a l’annex d’aquesta Instrucció.

Barcelona, 4 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

1 Tallers d’Adaptació Escolar i
Aprenentatges Instrumentals Bà-
sics (TAE)

Els Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenen-
tatges Instrumentals Bàsics són unitats
escolars en les quals s’incorporen transitò-
riament alumnes que arriben al sistema
educatiu de Catalunya durant l’etapa d’edu-
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cació secundària obligatòria, amb desconei-
xement de les dues llengües oficials. La seva
finalitat és proporcionar a aquest alumnat
una aproximació al sistema educatiu del país
que l’acull i introduir-lo al coneixement de la
llengua pròpia de l’ensenyament fins a as-
solir-ne el nivell bàsic.

2 Organització i funcionament
Els TAE s’ubiquen en un centre d’ense-

nyament secundari, on han de disposar de
dues aules adequades: una ha d’estar as-
signada permanentment al TAE i l’altra, al
desdoblament de l’alumnat. A més, han de
poder utilitzar, com qualsevol altre grup
d’alumnes del centre, les aules i serveis d’ús
comú per a tot l’alumnat.

El director/a del centre on hi hagi el TAE
rebrà de l’Administració, amb destinació fi-
nalista, una quantitat de recursos econòmics
per a l’ús del material del centre i altres
despeses necessàries per al funcionament
del TAE. Aquesta quantitat no podrà apli-
car-se a altres finalitats ni despeses.

La Inspecció d’Ensenyament i el Servei
d’Ensenyament del Català col·laboraran
amb els centres en:

• la identificació i selecció d’alumnes,
• l’anàlisi i valoració dels resultats.
Correspon a la Inspecció d’Ensenyament

vetllar per l’adequada organització i utilitza-
ció d’aquest recurs per part dels centres que
imparteixen educació secundària.

Correspon al Servei d’Ensenyament del
Català l’organització pedagògica dels TAE,
la formació i la coordinació tècnica del pro-
fessorat que els impartirà, el disseny cur-
ricular dels continguts, l’elaboració d’ins-
truments per a la valoració del procés
d’aprenentatge dels alumnes i l’assesso-
rament quant a l’organització de l’atenció
dels alumnes en l’horari d’escolaritat com-
partida amb els centres de procedència.

Correspon al director/a del centre on
estigui ubicat el TAE facilitar-ne el desenvo-
lupament adequat i vetllar pel compliment
de les disposicions vigents per part del seu
professorat (assistència, puntualitat i altres
aspectes de normativa general v igent
d’aquest professorat i la seva atenció a les
tasques pròpies del TAE).

Correspon al director/a del centre amb
alumnat que assisteixi al TAE la designació
d’un professor/a com a interlocutor d’incor-
poració tardana que faci de lligam entre el
professorat del TAE i la resta del professo-
rat de l’alumne/a.

Correspon al professorat del TAE, amb el
suport del coordinador/a del SEDEC, la
coordinació amb l’interlocutor d’incorpora-
ció tardana de cada centre, per afavorir l’es-
colaritat compartida d’aquest alumnat.

Sempre que sigui necessari, es podrà
demanar la col·laboració dels professionals
del Programa d’Educació Compensatòria i
dels Equips d’Assessorament Psicopedagò-
gic (EAP).

3 Tipologia de TAE
Els TAE s’organitzaran en dues modali-

tats:
• Tallers per a alumnes d’un mateix cen-

tre (TAE C), que agrupen un col·lectiu nom-

brós d’alumnes d’incorporació tardana que
no pot ser atès amb els recursos del centre
mateix.

• Tallers per a alumnes de diversos cen-
tres (TAE D), que agrupen alumnat d’incor-
poració tardana de centres diversos de la
zona que no pot ser atès en el centre en
què està matriculat.

4 Característiques
Els TAE són, amb caràcter general, un

recurs extraordinari per atendre les neces-
sitats educatives específiques d’aquest
alumnat. Per aquest motiu, els centres que
en disposin o que tinguin alumnes que hi
assisteixin hauran de preveure que:

a) Els TAE estiguin harmonitzats amb la
resta d’actuacions que el centre hagi previst
per atendre l’alumnat d’incorporació tarda-
na, amb la finalitat d’accelerar la integració
de l’alumne en la vida escolar ordinària.

b) S’afavoreixi la relació dels alumnes del
TAE amb el grup al qual estan adscrits i, amb
aquesta finalitat, es procurarà que s’incor-
porin a aquest grup per portar a terme al-
gunes activitats o alguna àrea.

4.1 TAE C
Els alumnes participants en el TAE C seran

derivats temporalment al TAE, prèvia propos-
ta de la direcció del centre, per resolució del
delegat o delegada territorial corresponent.

Malgrat que l’horari del TAE es pot adap-
tar a les necessitats del centre per afavorir
la relació d’aquest alumnat amb el seu grup
de referència, l’alumnat no podrà entrar ni
sortir del TAE en franges horàries diferents,
a fi de no trencar el ritme d’aprenentatge
del grup classe.

4.2 TAE D
Els alumnes participants en els TAE D es

matricularan en el centre que els correspon-
gui i seran derivats temporalment al TAE més
adient, prèvia petició de la direcció del cen-
tre, per resolució del delegat o delegada
territorial corresponent.

Tot i estar matriculats en un centre con-
cret i mantenir-hi la matrícula, als matins
assistiran des del primer dia de curs al cen-
tre on estigui ubicat el TAE, el qual compar-
tirà amb el de procedència l’escolarització
d’aquest alumnat.

L’alumnat completarà el seu horari amb
l’assistència a les tardes al centre on està
matriculat, el qual ha d’organitzar els seus
recursos perquè pugui seguir un currículum
adaptat a les seves necessitats.

5 Aspectes curriculars
La finalitat dels TAE és proporcionar a

l’alumnat un coneixement bàsic de la llen-
gua catalana i atendre transitòriament les
seves mancances d’escolarització i d’apre-
nentatges bàsics. Per aquest motiu, els
continguts dels TAE aniran adreçats a:

• Proporcionar la competència lingüísti-
ca, comprensió i producció, corresponent
al nivell bàsic de la llengua pròpia de l’en-
senyament.

• Introduir els aprenentatges de matemà-
tiques i de coneixement del medi social i
natural.

• Educar els hàbits escolars propis del
sistema educatiu.

• Facilitar a aquest alumnat el coneixe-
ment de les formes de vida catalana, així
com  identificar en la nostra realitat els
components (lingüístics, culturals i històrics)
procedents del seu àmbit cultural.

6 Alumnat
Els TAE integraran alumnes d’incorporació

tardana matriculats per primera vegada a
Catalunya, a l’inici del curs o en el seu trans-
curs, amb desconeixement de la llengua, la
cultura i les formes de vida escolar catalans.

La permanència de l’alumne en el TAE
tindrà per límit l’assoliment d’una compe-
tència comunicativa suficient, comprovada
mitjançant una prova individual basada en
el nivell llindar de la llengua. En tot cas, no
serà superior a un curs acadèmic.

El nombre d’alumnes participants en un
TAE serà entre 10 i 22.

6.1 Procés d’incorporació de l’alumnat
al TAE

Els pares o tutors de l’alumne/a hauran
d’autoritzar de manera expressa la seva
incorporació al TAE corresponent.

Per a la identificació de l’alumnat que ha
de fer ús d’aquest recurs i les condicions
en què ha de fer-ho en cada delegació ter-
ritorial s’establirà el procediment següent:

a) Petició del director del centre on s’ha
matriculat l’alumne/a al delegat/ada territo-
rial, acompanyada de l’acord escrit dels
pares o tutors legals de l’alumne/a.

b) La Inspecció d’Ensenyament estudia
la proposta conjuntament amb el SEDEC i
eleva informe al delegat/ada territorial.

c) El delegat/ada territorial signa la reso-
lució i en tramet còpia al director del centre
on està escolaritzat l’alumne i al coordina-
dor/a del SEDEC.

Així, doncs, l’alumne/a serà derivat al TAE
per resolució expressa del delegat/ada ter-
ritorial, que fonamentarà la seva resolució
en els informes abans esmentats i en funció
de la disponibilitat de places dels TAE.

6.2 Seguiment i valoració
El professorat del TAE comunicarà periò-

dicament a la direcció del centre les altes i
baixes dels alumnes que per resolució del
delegat o delegada territorial es troben es-
colaritzats al TAE. Aquest procediment es
mantindrà en les dues modalitats de TAE
previstes.

Mentre duri la permanència de l’alumne/
a en el TAE, el seu professorat lliurarà tri-
mestralment als pares o tutors legals un
informe individual que contindrà informació
sobre el seu procés d’aprenentatge. Aquest
informe constarà de dues parts:

a) Una part emesa pel professorat del
TAE, en la qual es valorarà l’adaptació, l’ac-
titud i el progrés de l’alumne/a.

b) Una part emesa pel centre on està
matriculat l’alumne/a, en la qual es valo-
rarà l’actitud en les hores en què ha par-
ticipat en activitats del centre i el rendi-
ment en les adaptacions curriculars fetes
per aquest.

Aquest informe constarà a efectes d’ex-
pedient acadèmic i se’n farà el seguiment
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trimestral en una sessió d’avaluació, a la
qual assistiran el professorat del TAE, el
professor/a interlocutor/a d’incorporació
tardana del centre on està matriculat l’alum-
ne/a, el coordinador/a del SEDEC i, si es-
cau, l’inspector/a que té assignada la su-
pervisió del TAE.

6.3 Horari
L’horari de l’alumnat que assisteix al TAE

és el que correspon a l’alumnat d’ESO:
22.30 hores setmanals en el TAE i la resta,
en el centre corresponent.

La distribució d’hores i matèries és la
següent:

- 10 hores setmanals de llengua catalana.
- 4 hores setmanals de matemàtiques.
- 5 hores setmanals de ciències socials i

de la naturalesa (2.30 CS i 2.30 CN)
- 1 hora setmanal de tutoria.
- 2.30 hores setmanals d’esbarjo.
En els TAE C aquest horari es podrà dis-

tribuir entre el matí i dues tardes a la setma-
na com a màxim.

En els TAE D aquest horari es distribuirà
en 5 matins de 4.30 hores.

7 Incorporació plena de l’alumne/
a al centre ordinari

7.1 Un alumne s’incorporarà definitiva-
ment al centre on està matriculat quan:

a) Hagi adquirit un nivell suficient de
competència comunicativa per poder seguir
les classes al centre, comprovat pels infor-
mes de seguiment i la superació de la pro-
va individual estàndard, basada en el nivell
llindar de la llengua, administrada pel Ser-
vei d’Ensenyament del Català.

b) Hagi exhaurit el termini màxim d’esta-
da al TAE, encara que no superi la prova
individual estàndard basada en el nivell llin-
dar de la llengua.

c) La Inspecció d’Ensenyament i el SE-
DEC considerin que, d’acord amb els infor-
mes de seguiment emesos pel professorat,
el TAE no és el recurs més adequat perquè
l’alumne/a assoleixi les competències comu-
nicatives previstes.

7.2 En el moment en què es consideri
la possibilitat de la plena integració de
l’alumne en el centre de procedència,

s’instrumentarà el procediment se-
güent:

a) El SEDEC lliura a la Inspecció d’Ense-
nyament l’informe de seguiment i  la valoració
del procés d’aprenentatge de l’alumne/a.

b) La Inspecció emet proposta al dele-
gat/ada territorial, el qual resoldrà i ho co-
municarà al director/a del centre on està
matriculat l’alumne/a, als efectes correspo-
nents.

7.3 Per determinar que el TAE no és el
recurs més adequat perquè l’alumne/a
assoleixi les competències comunica-
tives previstes, se seguirà el procedi-
ment següent:

a) El professorat del TAE elabora un infor-
me que serà tramès a la Inspecció d’Ense-
nyament de la delegació territorial correspo-
nent mitjançant el coordinador/a del SEDEC.

b) La Inspecció d’Ensenyament podrà
requerir a l’EAP l’elaboració d’un informe
complementari sobre la idoneïtat del TAE per
a l’alumne/a.

c) La Inspecció, a la vista dels informes,
emetrà proposta al delegat/ada territorial,
que inclourà mesures alternatives, si cal;
aquest resoldrà i ho comunicarà al director
del centre on està matriculat l’alumne/a, als
efectes corresponents.

7.4 En el moment de la incorporació ple-
na de l’alumne al centre on està matri-
culat, en el curs i cicle que li correspon-
gui, aquest ha d’organitzar, dins les
mesures generals previstes per a l’aten-
ció a les necessitats específiques de
l’alumnat, els recursos per acollir-lo i fer-
li les adaptacions curriculars necessàri-
es per atendre la seva singularitat.

8 Professorat
Els TAE seran atesos per dos professors/

es, a plena dedicació.
El professorat del centre on està matri-

culat l’alumnat del TAE haurà d’intervenir en
l’atenció educativa a aquest alumnat en les
hores que assisteixi al centre corresponent,
com en qualsevol altra mesura d’atenció a
la diversitat.

Igualment, allà on sigui possible, els pro-
fessionals del Programa d’Educació Com-
pensatòria col·laboraran amb els TAE en les

funcions derivades de la seva tasca espe-
cífica: relació TAE-família per al tractament
de l’absentisme de l’alumne, col·laboració
en el pla d’acollida del centre per a la inte-
gració de l’alumnat, especialment en el
moment de la incorporació plena de l’alum-
ne/a al centre...

8.1 Règim laboral del professorat del TAE
a) El professorat responsable dels TAE de

les dues modalitats (C i D) serà adscrit a la
plantilla dels centres docents on s’ubicaran
amb aquesta finalitat. Tot i això es tracta
d’un personal que funcionalment actuarà
d’acord amb les instruccions de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
mitjançant el Servei d’Ensenyament del
Català, i que serà supervisat per la Inspec-
ció d’Ensenyament.

b) La petició de permisos o la presenta-
ció de baixes es farà a la direcció del cen-
tre, segons el procediment establert amb
caràcter general.

c) En cas que s’hagi de procedir a la
substitució d’algun professor adscrit als
TAE, aquesta es farà per part de la Delega-
ció Territorial.

8.2 Horari del professorat del TAE
El professorat de TAE tindrà l’horari set-

manal establert amb caràcter general per als
funcionaris de la Generalitat, horari que
actualment és de 37,5 hores. D’aquestes,
se’n dedicaran 24 a activitats amb horari fix
(classes, guàrdies en el TAE i coordinació
entre ells i amb el centre o centres de pro-
cedència dels alumnes).

El nombre d’hores de classe no serà in-
ferior a 18 per setmana. La distribució de
les hores lectives ha de permetre el desdo-
blament del grup, de forma flexible, segons
les necessitats de l’alumnat.

9 Seguiment i valoració de l’aplica-
ció d’aquestes instruccions

La Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa i la Subdirecció General de
la Inspecció d’Ensenyament faran el segui-
ment de l’aplicació d’aquestes instruccions
i proposaran les mesures que escaiguin per
a la millora en l’atenció a l’alumnat i l’asso-
liment de l’objectiu d’incorporació plena
d’aquest al sistema educatiu.


