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RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Patufets, del Vendrell.

Per tal de procedir a autoritzar el cessa-
ment d’activitats d’aquest centre docent
privat, la delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament va instruir,
d’ofici, l’expedient de cessament d’activi-
tats del centre docent privat Patufets, del
Vendrell, que es va notificar mitjançant
l’Edicte de 22 de desembre de 2000 (DOGC
núm. 3358, de 29.3.2001).

Un cop exhaurit el termini previst a l’ar-
ticle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, el titular no 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, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del  centre docent pr ivat Patufets del
Vendrell, ubicat al c. Trulls, 13, amb núm.
de codi 43008249, amb efectes a partir del
curs 1999-2000.

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

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

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

Tarragona, 3 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

(01.204.047)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jaume Viladoms, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Jaume Viladoms, de
Sabadell, en petició de modificació de l’au-
torització d’obertura per ampliació d’ense-
nyaments i de locals, es va instruir l’expe-
dient 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
Jaume Viladoms, de Sabadell, per amplia-
ció d’ensenyaments i de locals, en els ter-

mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta 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
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sabadell, 6 d’agost de 2001

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

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

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació de locals i
ampliació d’ensenyaments, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2001-2002.

Autorització d’ampliació de locals al c.
Doctor Almera, 33, de Sabadell, on estaran
ubicats els ensenyaments de l’educació
secundaria obligatòria i els batxillerats

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 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, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2001-2002.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat amb 2 unitats de la
modalitat d’arts amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 2 unitats de la modalitat de cièn-
cies de la naturalesa i la salut amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2001-2002.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat de ciències de la
naturalesa i la salut amb capacitat per a 70
llocs escolars, 2 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la moda-
litat de tecnologia amb capacitat per a 70
llocs escolars.

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

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

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

ministració i finances, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, en cap cas
cap grup no superarà els 30 llocs escolars,
cicle formatiu secretariat, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars, en cap cas
cap grup no superarà els 30 llocs escolars;
família edificació i obra civil, cicle formatiu
desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars, en cap cas cap grup no
superarà els 30 llocs escolars; família infor-
màtica, cicle formatiu desenvolupament
d’aplicacions informàtiques, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, en
cap cas cap grup no superarà els 30 llocs
escolars

(01.204.056)

RESOLUCIÓ de 13 d’agost de 2001, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Sol Solet, de Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Sol Solet, de Figue-
res, en petició d’autorització d’obertura, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat en aquest ex-
pedient 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 l’obertura del centre docent
privat Sol Solet, de Figueres, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

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

Girona, 13 d’agost de 2.001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Figueres.
Localitat: Figueres.
Núm. de codi: 17007634.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: ronda de Barcelona, 134.
Titular: Escola Bressol Sol Solet, Societat Ci-
vil.
NIF: G17240284.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Sol Solet, de Figueres, amb efecte a
partir del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: tres unitats de llar d’in-
fants, amb capacitat per a 41 llocs esco-
lars.

(01.219.017)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2001,
per la qual s’autoritzen els programes de
garantia social que es podran impartir du-
rant el curs 2001-2002.

Per Resolució de 12 de març de 2001 es
va obrir convocatòria per a la presentació
de sol·licituds per impartir programes de ga-
rantia social durant el curs 2001-2002.

En compliment del que disposa el punt 6
de la Resolució esmentada, examinats el
contingut dels projectes presentats, la ido-
neïtat de la seva implantació en la zona i,

en el seu cas, el funcionament del projecte
en cursos anteriors,

Resolc:

—1 Autoritzar com a programes de garan-
tia social els projectes formatius que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució, que
es podran impartir durant el curs 2001-
2002.

—2 Aquesta Resolució es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que disposa l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
dran interposar potestativament recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da 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, 18 de setembre de 2001

P. D. (Resolució de 12.3.2001,
DOGC de 26.3.2001)

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT - ANOIA

Programa: Pla de transició al treball.

Localitat: Cornellà de Llobregat.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de muntatge i manteniment
d’instal·lacions climàtiques.
Codi: 08960019.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Cornel là de
Llobregat.
Adreça: pl. Almogàvers, s/n. Barri Sant Il-
defons (Edif. Roger de Llúria).
08940 Cornellà de Llobregat.

Localitat: el Prat de Llobregat.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració, auxiliar de comerç, oficina i aten-
ció al públic.
Codi: 08960014.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament del Prat de Llobre-
gat.

Adreça: c. Lo Gaiter del Llobregat, 121-123
(IES Illa dels Banyols).
08820 El Prat de Llobregat.

Localitat: Igualada.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar d’electromecànica.
Codi: 08960048.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament d’Igualada.
Adreça: c. Sant Vicenç, 27 (IES Joan Mer-
cader).
08700 Igualada.

Localitat: Martorell.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960018.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Martorell.
Adreça: Av. Joaquim Barnola i Bassols, 1.
Polígon La Torre (ca n’Oliveras).
08760 Martorell.

Localitat: Molins de Rei.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem, auxi-
liar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960047.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Molins de Rei.
Adreça: c. Francesc Layret, 15. Pol. Pla
(Centre d’Ocupació i Desenvolupament).
08750 Molins de Rei.

Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar d’electromecànica.
Codi: 08960015.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Sant Boi.
Adreça: av. Aragó, 40 (IES Camps Blancs).
08830 Sant Boi de Llobregat.

Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar d’estructures metàl·liques.
Codi: 08960058.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
Adreça: ctra. Sanson, s/n (Centre Collserola).
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Localitat: Viladecans.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment
d’automòbils, auxiliar de comerç, oficina i
atenció al públic.
Codi: 08960017.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Viladecans.
Can Calderon.
Adreça: c. Andorra, 64.
08840 Viladecans.

Programa: programes organitzats per admi-
nistracions locals.

Localitat: Castelldefels.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, ajudant de man-
teniment d’edificis, auxiliar d’hoteleria.
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Codi: 08960091.
Centre organitzador: Ajuntament de Caste-
lldefels.
Adreça: c. Iglesia, 1.
08860 Castelldefels.

Localitat: Sant Andreu de la Barca.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç.
Codi: 08960175.
Centre organitzador: Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca.
Adreça: pl. Anselm Clavé, 2-4.
08740 Sant Andreu de la Barca.

Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: ajudant de forn-pastisseria.
Codi: 08960150.
Centre organitzador: Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat (Centre Municipal de For-
mació Ocupacional).
Adreça: c. de Dalt, 17.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Localitat: Sant Joan Despí.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: ajudant de fuster.
Codi: 08960151.
Centre organitzador: Ajuntament de Sant
Joan Despí.
Adreça: camí del Mig, 9.
08970 Sant Joan Despí.

Localitat: Viladecans.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: ajudant d’instal·lacions elèctriques i
d’aigua, auxiliar de cuina i menjador.
Codi: 08960093.
Centre organitzador: Ajuntament de Vilade-
cans.
Adreça: c. Jaume Abril, 2.
08840 Viladecans.

Programa: programes organitzats per altres
entitats.

Localitat: Castelldefels.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08960146.
Centre organitzador: Acadèmia Herpa, SCP.
Adreça: c. Dr. Fleming, 54.
08860 Castelldefels.

Localitat: Esplugues de Llobregat.
Nombre de grups: cinc, un per perfil.
Perfil: ajudant d’instal·lador elèctric, ajudant
d’instal·lador d’aire condicionat i fred, auxi-
liar telefonista d’oficina, auxiliar d’oficina,
ajudant de manteniment i reparació de
motocicletes.
Codi: 08960095.
Centre organitzador: Centre d’Estudis Iso-
veri.
Adreça: c. Eduard Toldrà, 36-38.
08950 Esplugues de Llobregat.

Localitat: Esplugues de Llobregat.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar d’estè-
tica.
Codi: 08960176.
Centre organitzador: Centro de Formación
Básica Josep Pons.
Adreça: c. Sant Francesc Xavier, 47.
08950 Esplugues de Llobregat.

Localitat: Esplugues de Llobregat.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08960173.
Centre organitzador: DINOR Centre d’estu-
dis.
Adreça: c. Eduard Toldrà, 36-38.
08950 Esplugues de Llobregat.

Localitat: Gavà.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: ajudant d’electricista, auxiliar d’oficina.
Codi: 08031976.
Centre organitzador: Acadèmia Núria.
Adreça: c. Montflorit, 47.
08850 Gavà.

Localitat: Igualada.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i restaurant.
Codi: 08019502.
Centre organitzador: Escola Pia d’Igualada.
Adreça: pl. Castells, 10.
08700 Igualada.

Localitat: Martorell.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: ajudant de manteniment, auxiliar d’ofi-
cina.
Codi: 08960096.
Centre organitzador: Escola de Capacitació
Empresarial, SL (ESCAEM).
Adreça: c. Gomis, 29.
08760 Martorell.

Localitat: Martorell.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’automoció.
Codi: 08960177.
Centre organitzador: Institució Escolar Bal-
mes, SL.
Adreça: c. Pere Puig, 84.
08760 Martorell.

Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: iniciació al treball.
Codi: 08960149.
Centre organitzador: Fundació Marianao.
Adreça: c. Girona, 30.
08830 Sant Boi de Llobregat.

Localitat: Viladecans.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’estètica, auxiliar de perru-
queria.
Codi: 08040904.
Centre organitzador: Acadèmia de Perru-
queria Estètica Frandaser.
Adreça: c. Enric Morera, 9.
08840 Viladecans.

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Programa: pla de transició al treball.

Localitat: Barcelona - Zona Franca.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions electròniques,
auxiliar de comerç, oficina i atenció al pú-
blic, auxiliar de manteniment general d’edi-
ficis, auxiliar d’automoció.
Codi: 08960001.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Barcelona.
Adreça: c. Motors, 122-130 (IES Mare de
Déu de la Mercè).
08040 Barcelona.

Localitat: Barcelona - Eixample.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lació i manteniment
electrotècnic, il·luminació i so, auxiliar de co-
merç, oficina i atenció al públic, auxiliar de
fabricació i muntatge d’estructures metàl·-
liques, auxiliar de muntatge i manteniment
d’equips informàtics.
Codi: 08960003.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Barcelona.
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187 (IES Escola
del Treball).
08036 Barcelona.

Localitat: Barcelona - Nou Barris.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions de telefonia i
telemàtica, auxiliar d’ajustament, soldadu-
ra i màquines i eines, auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic, auxiliar de cuina
i de serveis de restauració.
Codi: 08960002.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Barcelona.
Adreça: c. Dr. Pi i Molist, 133.
08031 Barcelona.

Programa: programes organitzats per admi-
nistracions locals.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: aprenent d’instal·lacions de mobles
modulars i fusteria, aprenent de manteni-
ment de vehicles de motor (A), aprenent de
serveis de cuina i menjadors, aprenent de
manteniment general de grans superfícies,
fusteria metàl·lica.
Codi: 08012714.
Centre organitzador: IES Anna Gironella de
Mundet.
Adreça: passeig Vall d’Hebron, s/n.
08035 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: aprenent de tècniques de soldadura,
aprenent d’instal·lador lampista.
Codi: 08014188.
Centre organitzador: IES Josep Serrat i Bo-
nastre.
Adreça: c. Marquès de Santa Anna, 4.
08023 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: aprenent d’instal·lació de telefonia i
televisió per cable, aprenent de torner fre-
sador.
Codi: 08014206.
Centre organitzador: IES Juan Manuel Za-
fra.
Adreça: c. Rogent, 51.
08026 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: aprenent de tècniques de venda (es-
pecialitat en perfumeria i estètica), aprenent
de tècniques de venda (especialitat en moda
i parament de la llar).
Codi: 08042573.
Centre organitzador: IES Lluïsa Cura.
Adreça: ronda Sant Antoni, 19.
08011 Barcelona.
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Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de jocs i activitats lúdiques.
Codi: 08014115.
Centre organitzador: IESM Ferran Tallada.
Adreça: c. Gran Vista, 54.
08032 Barcelona.

Programa: programes organitzats per altres
entitats.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de fotografia, auxiliar d’infor-
màtica.
Codi: 08035571.
Centre organitzador: Acadèmia Hispano
Francesa.
Adreça: av. Portal de l’Àngel, 23.
08002 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: cinc, un per perfil.
Perfil: auxiliar de fotografia, ajudant d’imat-
ge i so, ajudant d’instal·lador elèctric, auxi-
lar d’oficina, ajudant de càmera.
Codi: 08054940.
Centre organitzador: Aités, centre d’estudis.
Adreça: av. Paral·lel, 158 bis.
08004 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: set, un per perfil.
Perfil: auxiliar de mecànic industrial, ajudant
d’instal·lacions industrials i domèstiques,
auxiliar de planxisteria i pintura en automo-
ció, auxiliar de reparació i manteniment en
automoció, auxiliar de mecànica de moto-
cicletes, auxiliar d’electricitat de l’automò-
bil, auxiliar d’oficina.
Codi: 08037395.
Centre organitzador: CE Monlau.
Adreça: c. Monlau, 8-10.
08027 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina, auxiliar d’informàti-
ca.
Codi: 08055491.
Centre organitzador: Centre d’Estudis Ca-
pra.
Adreça: rbla. Catalunya, 102 bis, pral.
08002 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08036767.
Centre organitzador: Centre d’Estudis Kar-
may.
Adreça: c. Balcells, 12-14.
08024 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de manteniment de piscines,
aprenent de perfumeria, auxiliar informàtic.
Codi: 08960152.
Centre organitzador: Centre d’estudis Sa-
lema.
Adreça: c. Balmes, 135, pal. 1.
08008 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08058982.

Centre organitzador: Centre d’estudis Sant
Antoni Maria Claret.
Adreça: c. Sant Antoni Maria Claret, 357-
371.
08027 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de floristeria, auxiliar de jardi-
neria.
Codi: 08960070.
Centre organitzador: Centre de Formació
Especialitzada, SL.
Adreça: c. Castillejos, 352.
08025 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, auxiliar d’electri-
cista, auxiliar d’oficina, auxiliar d’informàti-
ca.
Codi: 08036822.
Centre organitzador: Centro de estudios Po-
veda, SL.
Adreça: passeig de Sant Joan, 128, entlo.
08037 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’ofimàtica.
Codi: 08960134.
Centre organitzador: Centro de Estudios
Winston, SL.
Adreça: rbla. Catalunya, 102-bis, pral.
08008 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar en assistència d’animals de
companyia, auxiliar de manteniment de pis-
cines, auxiliar informàtic.
Codi: 08054231.
Centre organitzador: CETUC.
Adreça: c. Almogàvers, 68.
08018 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de mecànic de l’automòbil,
auxiliar de mecànic de motocicletes.
Codi: 08032211.
Centre organitzador: CEYR-Villarroel.
Adreça: c. Villarroel, 5.
08011 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08014358.
Centre organitzador: Escola Aloma.
Adreça: c. Torrent de can Piqué, s/n.
08016 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina, aprenent d’instal·-
lador d’antenes, aprenent de perruqueria.
Codi: 08014255.
Centre organitzador: Escola de formació
professional OSCUS.
Adreça: c. Violant d’Hongria, 39-49.
08028 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar de pe-
rruqueria.
Codi: 08043048.

Centre organitzador: Escola de Perruqueria
Colomer, SCP.
Adreça: ctra. de Sants, 133, 1r 1a.
08028 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de restauració: serveis de cui-
na i bar.
Codi: 08011941.
Centre organitzador: Escola Pia Balmes.
Adreça: c. Balmes, 208.
08006 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: sis, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina i informàtica (A), auxi-
liar d’oficina i gestió (A), ajudant d’instal·lador,
auxiliar d’oficina i gestió (B), ajudant d’instal·-
lador, auxiliar d’oficina i informàtica (B).
Codi: 08003117.
Centre organitzador: Escola Pia Calassanci.
Adreça: c. Ample, 28.
08002 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08005242.
Centre organitzador: Escola Pia de Nostra
Senyora.
Adreça: c. Diputació, 277.
08007 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar de serveis en restaurant i bar,
ajudant de cuina, ajudant de serveis de res-
taurant i bar, auxiliar de cuina.
Codi: 08041842.
Centre organitzador: Escola Sinaí.
Adreça: c. Indústria, 137-141.
08025 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de muntador de calefacció i
aire condicionat.
Codi: 08009260.
Centre organitzador: Escola tècnica profes-
sional del Clot.
Adreça: c. València, 680.
08027 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç polivalent, aprenent
de construcció de pladur, auxiliar de cuina,
aprenent de construcció d’alumini.
Codi: 08055518.
Centre organitzador: Fundació ADSIS.
Adreça: c. Lugo, 59-61.
08032 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar mecànic de motocicletes.
Codi: 08960178.
Centre organitzador: Fundació Engrunes.
Adreça: c. Temple, 13-15.
08038 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electrònica.
Codi: 08041741.
Centre organitzador: Institució Educativa
Arco, SCCL.
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Adreça: c. Aragó, 135.
08015 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de mecànic de motos.
Codi: 08960156.
Centre organitzador: Institut Europeu.
Adreça: passeig de Sant Joan, 110,1-1.
08037 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: cinc, un per perfil.
Perfil: auxiliar de jardineria i art floral, auxi-
liar de manteniment d’ordinadors, auxiliar
d’arts gràfiques, auxiliar de restauració de
mobles, auxiliar d’oficina.
Codi: 08005904.
Centre organitzador: ISC Escola Professio-
nal.
Adreça: c. Gran Via de les Corts Catalanes,
547, pral.
08011 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions d’electricitat i
energies renovables.
Codi: 08960185.
Centre organitzador: Món Blau i Verd.
Adreça: c. Salvador Espriu, 85 Local 2.
08012 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de recepcionista, auxiliar de
comerç.
Codi: 08005485.
Centre organitzador: Patronato Social Es-
colar de Obreras.
Adreça: c. Provença, 389.
08025 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: aprenent d’estampació tèxtil.
Codi: 08960179.
Centre organitzador: Pauta Formació, SL.
Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes,
645, 2-2 A.
08010 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’imatge personal.
Codi: 08056195.
Centre organitzador: Thuya Acadèmia.
Adreça: c. Sant Gervasi Cassoles, 68.
08022 Barcelona.

Programa: programes per a joves amb ne-
cessitats educatives especials.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: cinc, un per perfil.
Perfil: auxiliar de fusteria, auxiliar de buga-
deria, auxiliar d’oficina, auxiliar de perruque-
ria i estètica, auxiliar de serveis de restau-
ració.
Codi: 08960035.
Centre organitzador: Escola de Vida Mont-
serrat (ACIDH).
Adreça: c. Siracusa, 53.
08012 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’enquadernació, auxiliar de
manipulació industrial.

Codi: 08033432.
Centre organitzador: Escola Rel, SCCL.
Adreça: c. Montserrat de Casanoves, 44.
08032 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: iniciació professional.
Codi: 08960163.
Centre organitzador: Fundació Catalana Sín-
drome de Down.
Adreça: c. València, 229.
08007 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’arxius i documents, auxiliar
d’oficina amb aplicacions informàtiques.
Codi: 08055038.
Centre organitzador: Guia Centre d’Orien-
tació i Iniciació Laboral.
Adreça: c. París, 189, ent. 1a.
08036 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques de venda.
Codi: 08042974.
Centre organitzador: ONCE-CRE Joan Ama-
des.
Adreça: ctra. d’Espluques, 102-106.
08034 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08004523.
Centre organitzador: Paideia.
Adreça: c. Panamà, 9.
08034 Barcelona.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Programa: pla de transició al treball.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànica, aigua i gas,
auxiliar de comerç oficina i atenció al pú-
blic.
Codi: 08960021.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Badalona.
Adreça: c. Ausiàs March / Baldomer Solà
(IES Badalona VII).
08915 Badalona.

Localitat: Manresa.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de metall-soldadura, auxiliar
de comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960022.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Manresa.
Adreça: c. Verge de l’Alba, 5-7.
08240 Manresa.

Localitat: Mataró.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració, auxiliar d’electromecànica.
Codi: 08960049.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Mataró.
Adreça: c. Josep Punsola, 45-47.
08302 Mataró.

Localitat: Montornès.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de metall-soldadura, auxiliar

de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960099.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntaments de Montornès,
Montmeló, Vallromanes i Vilanova.
Adreça: av. d’Icària, 7-9.
08170 Montornès.

Localitat: Pineda de Mar.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions d’electricitat ai-
gua i gas, auxiliar de comerç, oficina i aten-
ció al públic.
Codi: 08960100.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Pineda de Mar.
Adreça: c. Santiago Rusinyol, 93-99 (IES
Euclides).
08397 Pineda de Mar.

Localitat: Sant Celoni.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960027.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Sant Celoni.
Adreça: parc de la Rectoria Vella, s/n (Fun-
dació Rectoria Vella).
08470 Sant Celoni.

Localitat: Torelló.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de fusteria.
Codi: 08960026.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Torelló.
Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 19 (Centre
la Cooperativa).
08570 Torelló.

Localitat: Vic.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de reparació, instal·lació i
venda d’electrodomèstics.
Codi: 08960025.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Vic.
Adreça: c. Sant Pere, 9 (Hotel d’Entitats).
08500 Vic.

Localitat: Vilafranca del Penedès.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960023.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Vilafranca.
Adreça: av. Tarragona, s/n (IES Alt Penedès).
08720 Vilafranca del Penedès.

Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromècanica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960024.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Adreça: c. Unió, 81-87 (Edifici la Paperera).
08800 Vilanova i la Geltrú.

Programa: programes organitzats per admi-
nistracions locals.

Localitat: Argentona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.



985

Núm. 880

Perfil: ajudant d’instal·lador d’habitatges,
auxiliar de cambrer i cuiner.
Codi: 08960064.
Centre organitzador: Ajuntament d’Argen-
tona.
Adreça: av. Mediterrani, s/n.
08310 Argentona.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cambrer de restaurant o
bar, auxiliar d’operador de màquines i eines.
Codi: 08960103.
Centre organitzador: Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació de Badalona.
Adreça: c. Sant Miquel, 34.
08911 Badalona.

Localitat: Cardedeu.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: iniciació al treball.
Codi: 08960106.
Centre organitzador: Ajuntament de Carde-
deu.
Adreça: pl. Sant Joan, 1.
08440 Cardedeu.

Localitat: el Masnou.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i sala, auxiliar de man-
teniment d’edificis, auxiliar de comerç.
Codi: 08960108.
Centre organitzador: Ajuntament del Mas-
nou (Centre de formació d’adults).
Adreça: c. Pujades Truch, 1.
08320 el Masnou.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: sis, un per perfil.
Perfil: auxiliar de carrosser/a de l’automò-
bil, auxiliar de cambrer/a, aprenent de co-
merç alimentari, auxiliar de cuina, auxiliar de
dependent/a i atenció al públic, auxiliar de
mecànic de vehicles lleugers.
Codi: 08960166.
Centre organitzador: Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat.
Adreça: pl. de l’Ajuntament, 11.
08901 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: la Garriga.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: aprenent d’ebenista.
Codi: 08046475.
Centre organitzador: Ajuntament de la Ga-
rriga (Institut Municipal d’Ensenyament).
Adreça: c. Negociant, 79.
08530 la Garriga.

Localitat: Manlleu.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: aprenent de mecànic industrial.
Codi: 08960052.
Centre organitzador: Ajuntament de Manlleu
(OPE).
Adreça: c. Enric Delaris, 7.
08560 Manlleu.

Localitat: Manresa.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: iniciació al treball.
Codi: 08960180.
Centre organitzador: Ajuntament de Man-
resa (CIO).
Adreça: c. Verge de l’Alba, 5-7.
08240 Manresa.

Localitat: Mataró.
Nombre de grups: sis, un per perfil.

Perfil: aprenent d’instal·lacions d’electricitat,
d’aigua i gas (A), aprenent d’estampació
d’arts gràfiques, aprenent d’estampació
tèxtil, aprenent d’instal·lacions d’electricitat,
d’aigua i gas (B), auxiliar de comerç i aten-
ció al públic (A), auxiliar de comerç i atenció
al públic (B).
Codi: 08046438.
Centre organitzador: Ajuntament de Mataró
(Servei d’Educació i Formació).
Adreça: baixada Figueretes, 1r, 2n.
08301 Mataró.

Localitat: Premià de Dalt.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: iniciació al treball.
Codi: 08960033.
Centre organitzador: SEMSA.
Adreça: av. de Lleida, 37 baixos.
08338 Premià de Dalt.

Localitat: Premià de Mar.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electricista d’edificis.
Codi: 08960051.
Centre organitzador: Ajuntament de Premià
de Mar.
Adreça: c. Unió, 40 baixos.
08330 Premià de Mar.

Localitat: Santa Coloma de Gramenet.
Nombre de grups: vuit, un per perfil.
Perfil: auxiliar de venedor polivalent, apre-
nent de mecànic, ajudant de bugaderia in-
dustrial, tintoreria i hostalatge, auxiliar de
cuina/cambrer, ajudant de soldadura, au-
xiliar de lampisteria, aprenent administra-
tiu, auxiliar de fusteria.
Codi: 08960142.
Centre organitzador: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.
Adreça: Av. Anselm de Rius, 125.
08924 Santa Coloma de Gramenet.

Localitat: Santa Maria de Martorelles.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de manteniment de jardins.
Codi: 08037280.
Centre organitzador: Escola Viver Castell de
Sant Foix.
Adreça: camí de Can Girona, s/n.
08106 Santa Maria de Martorelles.

Localitat: Vic.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de fusteria, auxiliar en cuina.
Codi: 08960063.
Centre organitzador: Ajuntament de Vic (Ho-
tel d’Entitats).
Adreça: c. Verdaguer, 3.
08500 Vic.

Localitat: Vilafranca del Penedès.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’hoteleria i restauració.
Codi: 08960029.
Centre organitzador: Ajuntament de Vilafran-
ca del Penedès (CFO Francesc Layret).
Adreça: av. Catalunya, s/n Edif. la Passina.
08720 Vilafranca del Penedès.

Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Nombre de grups: sis, un per perfil.
Perfil: ajudant de cuina de bar restaurant,
aprenent de forn i pastisseria, aprenent en
electricitat i lampisteria, auxiliar d’estètica,
auxiliar de mecànic de dues i tres rodes,
auxiliar de mecànica d’automòbil.

Codi: 08960111.
Centre organitzador: centre de formació
ocupacional La Paperera.
Adreça: c. Unió, 81-87.
08800 Vilanova i la Geltrú.

Programa: programes organitzats per altres
entitats.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electricitat i lampisteria, auxi-
liar de cambrer, ajudant de cuina.
Codi: 08960113.
Centre organitzador: Associació d’Amics del
Raval i de Sistrells (ARSIS).
Adreça: c. Llefià, 1-7.
08915 Badalona.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions elèctriques.
Codi: 08960102.
Centre organitzador: CFO Joan Peiró, SL.
Adreça: c. Sant Felip i de Roses, 63 entl.
08915 Badalona.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electricista d’interior.
Codi: 08000712.
Centre organitzador: Centre d’FP Llefià.
Adreça: c. Sèquia, 1.
08913 Badalona.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar de mecànic de vehicles, auxi-
liar de comerç, auxiliar de recepció (consul-
tes mèdiques externes), auxiliar d’oficina
amb informàtica.
Codi: 08034916.
Centre organitzador: CFP Joan Maragall.
Adreça: av. Sant Ignasi de Loiola, 112.
08912 Badalona.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de fabricació mecànica.
Codi: 08000499.
Centre organitzador: Col·legi Salesià Sant
Domènec Savio.
Adreça: c. Alfons XII, 111.
08912 Badalona.

Localitat: Calella.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, auxiliar d’automo-
ció.
Codi: 08015120.
Centre organitzador: Escola Pia de Calella.
Adreça: c. Jovara, 39.
08370 Calella.

Localitat: Calella.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de recepció amb informàtica.
Codi: 08960181.
Centre organitzador: Idiomuna-Inlingua, SL.
Adreça: c. Bruguera, 172.
08370 Calella.

Localitat: Cercs.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’ajust i soldadura.
Codi: 08960116.
Centre organitzador: Consorci de Formació
i d’Iniciatives Cercs - Berguedà.
Adreça: ctra. comarcal 1411, km 91.
08699 Cercs.
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Localitat: Granollers.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar d’es-
tètica.
Codi: 08044788.
Centre organitzador: Centre de Formació de
Perruqueria i Estètica Parc Estudi.
Adreça: c. Josep Umbert, 38-40 baixos.
08400 Granollers.

Localitat: Granollers.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar d’es-
tètica.
Codi: 08960117.
Centre organitzador: Centre de Formació i
Perfeccionament de la Imatge SCP.
Adreça: c. Barcelona, 90.
08400 Granollers.

Localitat: Granollers.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina, auxiliar de pneumà-
tica, electropneumàtica i electrònica, auxi-
liar de comerç.
Codi: 08017840.
Centre organitzador: EDUCEM.
Adreça: pl. Maluquer i Salvador, 19.
08400 Granollers.

Localitat: Granollers.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electricista.
Codi: 08017785.
Centre organitzador: Escola Pia de Grano-
llers.
Adreça: c. Guayaquil, 54.
08400 Granollers.

Localitat: Granollers.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions d’electricitat i
energies renovables (A), auxiliar d’instal·la-
cions d’electricitat i energies renovables (B).
Codi: 08960118.
Centre organitzador: Món Blau i Verd (Gra-
nollers).
Adreça: c. Veneçuela, s/n.
08400 Granollers.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina, auxiliar d’instal·-
lacions bàsiques.
Codi: 08038867.
Centre organitzador: CE Jaime Balmes,
SCCL.
Adreça: Trav. Industrial, 157-161.
08907 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de telefonista recepcionista.
Codi: 08960164.
Centre organitzador: Centre d’estudis San-
ta Eulàlia.
Adreça: c. Santa Eulàlia, 22.
08902 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: aprenent de serveis de cuina i men-
jador, iniciació professional, aprenent de fus-
teria, aprenent de paleta.
Codi: 08960028.
Centre organitzador: Centre Esclat - Bellvitge.
Adreça: rbla. de la Marina, 50 entl.
08907 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electricitat - electrònica,
auxiliar de reparació i manteniment de l’au-
tomòbil, auxiliar d’informàtica.
Codi: 08960121.
Centre organitzador: Ensenyament i Tecno-
logia (Entec).
Adreça: Gran Via, 8-10, 1a p.
08902 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de lampisteria, auxiliar en
grans superfícies comercials, auxiliar elec-
tricista d’edificis.
Codi: 08018871.
Centre organitzador: Fundació Joan XXIII.
Adreça: c. Mare de Déu Bellvitge, 100-110.
08907 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de serveis hotelers, auxiliar de
cambrer de bar i restaurant.
Codi: 08960165.
Centre organitzador: Fundació Educació,
Treball i Societat (FETS).
Adreça: c. General Prim, 74.
08902 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: les Masies de Voltregà.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’agrari.
Codi: 08032154.
Centre organitzador: Escola Familiar Agrà-
ria Quintanes.
Adreça: c. Mas Quintanes, s/n.
08508 les Masies de Voltregà.

Localitat: Manresa.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08960140.
Centre organitzador: Centre de Formació
Aula 7.
Adreça: c. Pompeu Fabra, 13, 1r p. 12.
08240 Manresa.

Localitat: Manresa.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de bar i
restaurant, auxiliar de mecànic i electricista
de l’automòbil.
Codi: 08020036.
Centre organitzador: Escola Joviat.
Adreça: c. Rubió i Ors, 5-13.
08240 Manresa.

Localitat: Mataró.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: aprenent d’instal·lador elèctric, apre-
nent de mecànic d’automòbil.
Codi: 08021089.
Centre organitzador: Col·legi Salesià Sant
Antoni de Pàdua.
Adreça: c. Puig i Cadafalch, 80.
08303 Mataró.

Localitat: Mataró.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lador elèctric, auxiliar
d’oficina amb informàtica.
Codi: 08021107.
Centre organitzador: Escola Pia de Mataró.
Adreça: pl. Santa Anna, 1.
08302 Mataró.

Localitat: Navàs.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de manteniment de serveis co-
munitaris.
Codi: 08022276.
Centre organitzador: Escola Tècnico Profes-
sional Diocesana.
Adreça: c. Vicenç Vidal, 2.
08670 Navàs.

Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’atenció al públic.
Codi: 08960182.
Centre organitzador: Centre Educatiu Vila-
nova, SL.
Adreça: passeig del Carme, 7, 3-1.
08800 Vilanova i la Geltrú.

Programa: programes per a joves amb ne-
cessitats educatives especials.

Localitat: Badalona.
Nombre de grups: cinc, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tasques de serveis (A1), aju-
dant de manipulador industrial, auxiliar en
tasques de serveis (A2), polivalent de tas-
ques d’auxiliar de serveis (B1), auxiliar de
serveis generals.
Codi: 08054289.
Centre organitzador: CEE Escola Llevant -
Maregassa.
Adreça: c. Dr. Bassols, 62-70.
08915 Badalona.

Localitat: Mataró.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: aprenent de jardineria (A), aprenent
de jardineria (B).
Codi: 08045227.
Centre organitzador: CEE Les Aigües.
Adreça: ronda Cros, 1.
08303 Mataró.

Localitat: Santpedor.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: aprenent de jardineria.
Codi: 08036305.
Centre organitzador: escola d’educació es-
pecial Jeroni de Moragas d’Ampans.
Adreça: ctra. de Manresa a Santpedor, km
4,4.
08251 Santpedor.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Programa: pla de transició al treball.

Localitat: Banyoles.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànica.
Codi: 17960006.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Banyoles.
Adreça: c. Alfons XII, 155 2-E.
17820 Banyoles.

Localitat: Figueres.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem, auxi-
liar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960007.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà/ Ajuntament de Figueres.
Adreça: c. Nou, 53 (Fundació Clerk i Nico-
lau).
17600 Figueres.
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Localitat: Girona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració, auxiliar de comerç, oficina i aten-
ció al públic.
Codi: 17960001.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Girona.
Adreça: c. Angel Marsà, 4 (IES Narcís Xi-
fra).
17007 Girona.

Localitat: Lloret de Mar.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 17960008.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Lloret de Mar.
Adreça: c. Girona, 28-30.
17310 Lloret de Mar.

Localitat: Olot.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració, auxiliar de comerç i magatzem.
Codi: 17960003.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Consell Comarcal de la Garrotxa
/ Ajuntament d’Olot.
Adreça: av. Estació, s/n (edifici L’Estació).
17800 Olot.

Localitat: Palamós.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic.
Codi: 17960009.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Palamós.
Adreça: c. Salvador Albert i Pey, 3 (Centre
Cívic de Formació i Lleure).
17230 Palamós.

Programa: programes organitzats per altres
entitats.

Localitat: Monells.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 17001231.
Centre organitzador: ECA de l’Empordà.
Adreça: Finca Camps i Armet.
17116 Monells.

Localitat: Santa Coloma de Farners.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de perruqueria i estètica, auxi-
liar de mecànica i automoció, auxiliar d’elec-
tricitat i manteniment.
Codi: 17960013.
Centre organitzador: Escola Comarcal d’Arts
i Oficis la Selva, SL.
Adreça: c. Sant Sebastià, 47-53 baixos.
17430 Santa Coloma de Farners.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Programa: pla de transició al treball.

Localitat: Lleida.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 25960002.

Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Lleida.
Adreça: c. Ramon Argilès, s/n (Institut Mu-
nicipal de Treball Salvador Seguí).
25005 Lleida.

Programa: programes organitzats per admi-
nistracions locals.

Localitat: Les.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i serveis de restau-
ració.
Codi: 25006148.
Centre organitzador: Conselh Generau
d’Aran.
Adreça: c. Banys, s/n.
25540 Les.

Localitat: Lleida.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de pastisseria.
Codi: 25960011.
Centre organitzador: Institut Municipal de
treball Salvador Seguí.
Adreça: c. Ramon Argilés, s/n.
25005 Lleida.

Programa: programes organitzats per altres
entitats.

Localitat: Alfarràs.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25000250.
Centre organitzador: ECA d’Alfarràs.
Adreça: c. Partida del Sot, s/n.
25120 Alfarràs.

Localitat: Balaguer.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’ofimàtica.
Codi: 25006793.
Centre organitzador: Acser, SCCL.
Adreça: c. Sant Lluís, 50.
25600 Balaguer.

Localitat: Bellestar.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25960012.
Centre organitzador: ECA del Pirineu.
Adreça: finca les Colomines.
25700 la Seu d’Urgell (Bellestar).

Localitat: les Borges Blanques.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25001175.
Centre organitzador: ECA de les Borges
Blanques.
Adreça: c. Finca la Pujada (apartat de co-
rreus 84).
25400 les Borges Blanques.

Localitat: Lleida.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de serveis informàtics.
Codi: 25960013.
Centre organitzador: ADP Informàtica.
Adreça: c. Bisbe Irurita, 13, baixos.
25006 Lleida.

Localitat: Lleida.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de mecànica i electricitat
d’automoció, auxiliar de planxisteria i pintu-
ra en automoció.

Codi: 25960004.
Centre organitzador: Centre Tècnic Ilerden-
se (CTI).
Adreça: c. Priorat, 29-31.
25005 Lleida.

Localitat: Lleida.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar de soldadura, Iniciació al tre-
ball, auxiliar de perruqueria, auxiliar de man-
teniment industrial.
Codi: 25960005.
Centre organitzador: Col·lectiu d’Iniciatives
Juvenils Contra l’Atur (CIJCA).
Adreça: c. Mariola, 35 baixos.
25003 Lleida.

Localitat: Lleida.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: aprenent de venedor.
Codi: 25960014.
Centre organitzador: DEIF, SL.
Adreça: av. Madrid, 17.
25002 Lleida.

Localitat: Mollerussa.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de lampisteria.
Codi: 25960015.
Centre organitzador: Escola d’oficis indus-
trials.
Adreça: c. Ponent, 20.
25230 Mollerussa.

Localitat: Solsona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de mecànica i electricitat.
Codi: 25004309.
Centre organitzador: Arrels II.
Adreça: av. Cardenal Tarancón, s/n.
25280 Solsona.

Localitat: Talarn.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25004814.
Centre organitzador: CCA del Pallars.
Adreça: ctra. de Balaguer, km 49.
25630 Talarn.

Localitat: Tàrrega.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25004504.
Centre organitzador: ECA de Tàrrega.
Adreça: av. Tarragona, s/n.
25300 Tàrrega.

Localitat: Vallfogona de Balaguer.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25000845.
Centre organitzador: ECA de Vallfogona de
Balaguer.
Adreça: linca l’Empalme.
25680 Vallfogona de Balaguer.

Programa: programes per a joves amb ne-
cessitats educatives especials.

Localitat: Tàrrega.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de bugaderia industrial.
Codi: 25004516.
Centre organitzador: Escola Santa Maria de
l’Alba.
Adreça: c. Simó i Canet s/n.
25300 Tàrrega.
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DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Programa: Pla de transició al treball.

Localitat: Amposta.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració, auxiliar d’electromecànica.
Codi: 43960004.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament d’Amposta.
Adreça: c. Mestre Sunyer, 37 (IES Ramon
Berenguer IV).
43870 Amposta.
Localitat: Calafell.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de manteniment d’instal·-
lacions, aigua i gas, auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 43960006.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Calafell.
Adreça: c. Jaume Pallarès, s/n (IES Camí
de Mar).
43820 Calafell.

Localitat: Reus.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 43960002.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Reus.
Adreça: c. Terol, 1 Barri Gaudí (IMFE Mas
Carandell).
43202 Reus.

Localitat: Reus.
Nombre de grups: un un per perfil.
Perfil: auxiliar d’indústries agroalimentàries.
Codi: 43960005.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Reus.
Adreça: c. Mas Abelló, 13-15. Barri Sant Jo-
sep Obrer (Centre de Promoció Juvenil i de
la Dona).
43204 Reus.
Localitat: Tarragona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració, auxiliar d’electromecànica.
Codi: 43960001.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Tarragona.
Adreça: ctra. Salou, s/n (IES Pere Martell.
CET).
43006 Tarragona.

Localitat: Torredembarra.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar d’instal·lacions d’electricitat,
aigua i gas.
Codi: 43960007.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Torredembarra.
IES Ramon de la Torre.
Adreça: c. Camí del Moro, 28-40.
43830 Torredembarra.
Localitat: Tortosa.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració, auxiliar de muntatge i instal·lació
de mobles.
Codi: 43960008.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Tortosa.

Adreça: pl. Sant Joan, 4 (Centre de Forma-
ció Ocupacional).
43500 Tortosa.

Programa: programes organitzats per admi-
nistracions locals.
Localitat: Montblanc.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànica.
Codi: 43960016.
Centre organitzador: Consell Comarcal de
la Conca de Barberà.
Adreça: c. Sant Josep, 18.
43400 Montblanc.

Localitat: Reus.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cambrer.
Codi: 43960003.
Centre organitzador: IMFE - Mas Carandell.
Adreça: c. Terol, 1 (barri Gaudí).
43202 Reus.

Programa: programes organitzats per altres
entitats.

Localitat: Amposta.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropequàries.
Codi: 43000330.
Centre organitzador: ECA d’Amposta.
Adreça: c. Josep Tarradellas, 121.
43870 Amposta.

Localitat: Bonavista - Tarragona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànic bàsic.
Codi: 43003151.
Centre organitzador: Escola Joan XXIII.
Adreça: c. Catorze, s/n.
43100 Bonavista - Tarragona.

Localitat: Constantí.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 43000949.
Centre organitzador: ECA Mas Bové.
Adreça: ctra. Reus - Morell, km 4.
43120 Constantí.

Localitat: Gandesa.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 43001243.
Centre organitzador: CCA de Gandesa.
Adreça: c. Assís Garrote, s/n.
43780 Gandesa.

Localitat: l’Arboç del Penedès.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar agrari rural.
Codi: 43006290.
Centre organitzador: Escola Familiar Agrà-
ria Camp Joliu del Penedès.
Adreça: ctra. N-340, km 1202.
43720 l’Arboç del Penedès.

Localitat: la Selva del Camp.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de soldadura i caldereria en
construccions metàl·liques, auxiliar d’abas-
tador de supermercat.
Codi: 43003112.
Centre organitzador: Col·legi Sant Rafael.
Adreça: c. Raval Sant Rafael, 17.
43470 la Selva del Camp.

Localitat: Reus.
Nombre de grups: tres un per perfil.

Perfil: auxiliar de comerç, auxiliar d’instal·la-
cions elèctriques de baixa tensió, auxiliar
d’oficina.
Codi: 43960014.
Centre organitzador: Aula Centre de Forma-
ció, C.B.
Adreça: c. Sant Celestí, 21.
43202 Reus.

Localitat: Sant Carles de la Ràpita.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina.
Codi: 43960018.
Centre organitzador: Escola d’Hosteleria
Pons, SL.
Adreça: c. Fundadors, 64.
43540 Sant Carles de la Ràpita.

Localitat: Tarragona.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de depenent de comerç.
Codi: 43960019.
Centre organitzador: Centre d’Estudis i
Orientació Professional, SL.
Adreça: av. Roma, 5-c.
43005 Tarragona.

Localitat: Tarragona.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar d’es-
tètica.
Codi: 43003719.
Centre organitzador: Escola d’FP Espallar-
gas.
Adreça: pl. Castellers, 1-9.
43002 Tarragona.

Localitat: Torreforta.
Nombre de grups: tres un per perfil.
Perfil: ajudant d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió, auxiliar de patronatge i con-
fecció, auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 43960012.
Centre organitzador: Centre de Formació
Ocupacional Nova Tècnica, SL.
Adreça: c. Montblanc 48-50, baixos.
43006 Torreforta.

Localitat: Tortosa.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç amb aplicacions
informàtiques.
Codi: 43960020.
Centre organitzador: Centre d’Estudis Ba-
yerri.
Adreça: ronda de Reus, 9.
43500 Tortosa.

Programa: programes per a joves amb ne-
cessitats educatives especials.

Localitat: Jesús - Tortosa.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cuina, auxiliar de manteni-
ment.
Codi: 43003941.
Centre organitzador: CEE Sant Jordi.
Adreça: av. Santa Teresa, 4-8.
43590 Jesús - Tortosa.

Localitat: Reus.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar de consergeria.
Codi: 43007373.
Centre organitzador: Col·legi PEE Alba.
Adreça: passeig Boca de la Mina, s/n.
43206 Reus.
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Localitat: Reus.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: iniciació al treball.
Codi: 43960011.
Centre organitzador: Consell Comarcal del
Baix Camp.
Adreça: c. Dr. Ferran, 8.
43202 Reus.

Localitat: Tarragona.
Nombre de grups: tres un per perfil.
Perfil: aprenent de paleta, auxiliar d’electri-
citat, auxiliar de la llar/hoteleria.
Codi: 43003616.
Centre organitzador: CEE Sant Rafael.
Adreça: ctra. de Valls, 45.
43007 Tarragona.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Programa: pla de transició al treball.

Localitat: Palau-solità i Plegamans.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
elèctric, aigua i gas, auxiliar de comerç, ofi-
cina i atenció al públic.
Codi: 08960036.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans.
Adreça: c. Anselm Clavé, 11 1r.
08184 Palau-solità i Plegamans.

Localitat: Sabadell.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de manteniment mecànic,
auxiliar de restauració ràpida.
Codi: 08960056.
Centre organitzador: Departament d’Ense-
nyament / Ajuntament de Sabadell.
Adreça: ctra. Barcelona, 208 bis (Vapor
Llonch).
08205 Sabadell.

Programa: programes organitzats per admi-
nistracions locals.

Localitat: Barberà del Vallès.
Nombre de grups: tres un per perfil.
Perfi l: auxil iar d’arts gràfiques, auxil iar
d’automoció, auxiliar de manteniment.
Codi: 08960078.
Centre organitzador: Fundació Barberà Pro-
moció.
Adreça: c. Arquímedes, 8, nau 3.
08210 Barberà del Vallès.

Localitat: Ripollet.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de comerç i oficina, auxiliar
de jardineria, aprenent d’hoteleria.
Codi: 08960081.
Centre organitzador: Patronat Municipal
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
Adreça: c. Sant Sebastià, 26.
08291 Ripollet.

Localitat: Terrassa.
Nombre de grups: quatre, un per perfil.
Perfil: auxiliar de tècniques de venda, auxi-
liar d’impressió òfset, auxiliar d’ebenisteria,
auxiliar de confecció i repassats.
Codi: 08960012.
Centre organitzador: Escola Municipal de la
Llar.
Adreça: c. Sant Isidre, 1.
08221 Terrassa.

Programa: programes organitzats per altres
entitats.

Localitat: Sabadell.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions d’elèctriques,
auxiliar de mecànica.
Codi: 08960183.
Centre organitzador: Acadèmia d’Ensenya-
ment Disen, SL.
Adreça: c. Montcada, 23.
08203 Sabadell.

Localitat: Sabadell.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina amb informàtica.
Codi: 08034151.
Centre organitzador: Ca n’Oriac.
Adreça: aAv. Matadepera, 57.
08207 Sabadell.

Localitat: Sabadell.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electricitat - metall, auxiliar
de serveis a l’empresa.
Codi: 08035805.
Centre organitzador: CE Jaume Viladoms.
Adreça: c. César Torras, un-3.
08205 Sabadell.

Localitat: Sabadell.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina, auxiliar de comerç.
Codi: 08024297.
Centre organitzador: Escola Pia de Saba-
dell.
Adreça: c. Escola Pia, 92.
08201 Sabadell.

Localitat: Sabadell.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar administratiu.
Codi: 08960184.
Centre organitzador: ESEC Informàtic Cen-
ter, SL.
Adreça: c. Indústria, 30-32.
08202 Sabadell.

Localitat: Sabadell.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de cambrer, auxiliar en mun-
tatge i conservació d’ordinadors i aparells
informàtics, auxiliar de construccions d’alu-
mini.
Codi: 08960127.
Centre organitzador: Institut Filles de Maria
Auxiliadora.
Adreça: passeig Béjar, 18.
08203 Sabadell.

Localitat: Terrassa.
Nombre de grups: tres, un per perfil.
Perfil: auxiliar de mecànic en reparació d’au-
tomòbils, auxiliar en planxisteria i pintura
d’automòbils, auxiliar de mecànic de moto-
cicletes.
Codi: 08058805.
Centre organitzador: Centre d’Estudis Tèc-
nics Segle XX.
Adreça: c. Pare Font, 143-157.
08223 Terrassa.

Localitat: Terrassa.
Nombre de grups: un, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’electromecànica.
Codi: 08029763.
Centre organitzador: Col·legi Salesià Sant
Domènec Savio.
Adreça: c. Maria Auxiliadora, 45.
08224 Terrassa.

Localitat: Terrassa.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar d’oficina i informàtica, auxiliar
d’instal·lacions elèctriques.
Codi: 08029647.
Centre organitzador: Escola Pia de Terrassa.
Adreça: c. Col·legi, 14-16.
08221 Terrassa.

Localitat: Terrassa.
Nombre de grups: dos, un per perfil.
Perfil: auxiliar de confecció industrial, auxi-
liar d’oficina i atenció al client.
Codi: 08029775.
Centre organitzador: Institut Filles de Maria
Auxiliadora.
Adreça: c. Santa Maria Mazzarello, 49.
08224 Terrassa.

(01.260.042)

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2001,
de nomenament de funcionaris en pràcti-
ques del cos de mestres, del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, del cos
de professors tècnics de formació profes-
sional i del cos de professors d’escoles
oficials d’idiomes.

De conformitat amb el que estableix la
base 10 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 a proposta
de la Direcció General de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Nomenar funcionaris en pràctiques del
cos de mestres, dels cossos de professors
d’ensenyament secundari, de professors
tècnics de formació professional i de profes-
sors d’escoles oficials d’idiomes els aspirants
seleccionats en el procediment selectiu con-
vocat per la Resolució de 27 de febrer de
2001, els quals es detallen a l’annex 1
d’aquesta Resolució, amb indicació del nú-
mero de registre personal que se’ls assigna.

—2 S’autoritza l’ajornament de la incorpo-
ració a la fase de pràctiques als aspirants
que han superat el procediment selectiu
convocat per la Resolució de 27 de febrer
de 2001, els quals es detallen a l’annex 2,
d’aquesta Resolució.

—3 S’accepta la renúncia als drets que els
puguin correspondre per la seva participa-
ció en el procediment selectiu convocat per
la Resolució de 27 de febrer de 2001, dels
seleccionats que es detallen a l’annex 3
d’aquesta Resolució.

—4 El nomenament com a funcionaris en
pràctiques té efectes econòmics i adminis-
tratius d’1 de setembre de 2001 per a tots
els cossos, tant per als seleccionats en el
procediment d’ingrés com per als selecci-
onats en els procediments d’accés, llevat
per als aspirants inclosos a l’annex 2
d’aquesta Resolució per als quals la data
d’efectes econòmics i administratius serà
la data de la presa de possessió com a fun-
cionaris en pràctiques.
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—5 Si de la revisió de la documentació pre-
sentada pels aspirants que han superat els
procediments selectius es dedueix que els
manca algun dels requisits assenyalats a la
base 2 de la convocatòria, es deixaran sen-
se efecte els drets que els puguin correspon-
dre per la seva participació en el procediment
selectiu i no podran ser nomenats funciona-
ris de carrera, sens perjudici de la responsa-
bilitat en què hagin pogut incórrer per false-
dat en la sol·licitud inicial de participació.

—6 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 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, 14 de setembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

COS DE MESTRES

N=número.

Audició i llenguatge

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Casal Aguilar, Eva ........................... 43715006 4371500668
002 Garrido Gutiérrez, Asunción .......... 33866524 3386652468
003 Pujades Pi, Xavier ........................... 40899170 4089917046
004 Brujats Mestres, Anna .................... 43677080 4367708068
005 Lara Martínez, Encarnación ........... 36506867 3650686757

Educació especial, pedagogia terapèutica

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Andreu Ramos, Esther ................... 52203565 5220356513
002 González Lozano, Núria ................. 40325227 4032522757
003 Escolano Mirón, María José .......... 38455232 3845523246
004 Salvia Solsona, Núria ..................... 78084119 7808411913
005 Ventura Vargas, Llucia .................... 36565882 3656588235
006 Palau Telles, Núria .......................... 39716760 3971676068
007 Casellas Camprubí, Glòria ............. 33944403 3394440335
008 Delgado Gracia, María Gemma ..... 43675937 4367593746
009 Serrano Rodríguez, Miguel Ángel .. 46666603 4666660346
010 Merlos Borrull, Margarita ............... 52601269 5260126902
011 Bosch Colomer, María Rosa .......... 40525196 4052519657
012 Ribas Vilar, Anna ............................ 39699033 3969903335
013 Celigueta Erviti, Pedro Luís ........... 15810165 1581016502
014 Bolos Baguena, M. Ángeles .......... 38444378 3844437802
015 Cases Llubes, Roser ...................... 43730787 4373078724
016 Piferrer Codinach, María Aránzazu 52161802 5216180202
017 Busquets Soy, Margarita ................ 46673611 4667361157
018 Casadevall Llandrich, Marta .......... 77912436 7791243602
019 Santiago Fillol, José Luís ............... 31837361 3183736135
020 Clemente Cavero, Aurora ............... 46651783 4665178335
021 Sanz Bataller, Esperanza ............... 52717313 5271731357
022 Santanach Sabatés, Judit .............. 33954914 3395491402
023 Fontbona Gil, Núria ........................ 38804028 3880402846
024 Gausach Gimeno, Adelia ............... 20826571 2082657135
025 Mir Cornella, Dúnia ......................... 40333620 4033362057
026 Piñot Furner, María Roser .............. 38085645 3808564535
027 Benet Gañet, Dolors ....................... 43740335 4374033524
028 Muñoz Hernández, José María ...... 43401853 4340185357
029 Guirao Burgos, Gemma ................. 53061477 5306147702
030 Guillaumet Gil, Ana ......................... 78085046 7808504646
031 Mayordomo Heras, María Ángeles 38066652 3806665213
032 Requena Vidal, Mar ........................ 46727856 4672785602
033 Pique Queixalós, Joséfina .............. 35083588 3508358813
034 Cabot Mir, Juana Ana .................... 36984992 3698499224
035 Lázaro Oliveras, Eulàlia .................. 43394738 4339473824
036 Jové Mata, Magdalena ................... 78083652 7808365235
037 Amores González, Mercedes ......... 39719576 3971957613
038 Martínez Cano, M. Pilar ................. 39887842 3988784213
039 Nolla Llorens, Àngels ..................... 40932588 4093258846

N Cognoms i nom DNI NRP

040 Garrido García, Sónia ..................... 45481518 4548151857
041 Morlans Balleste, Alícia .................. 43731871 4373187113
042 Lacayo Comelles, María Eugenia .. 46340151 4634015146
043 Chicano Requena, Rosa María ...... 40319050 4031905024
044 Figuera Morillas, Susanna .............. 78085497 7808549702
045 Medina Rodríguez, Ana M. ............ 39691937 3969193757
046 Manzanaro Mañogil, Núria ............. 47616787 4761678713
047 Perlado del Álamo, Cristina ........... 38452223 3845222357
048 Ventura Boro, Samanta .................. 44002552 4400255268
049 Casals Viñas, Eva ........................... 77312511 7731251135
050 Anglada Busquets, Meritxell .......... 53120429 5312042957

Educació infantil

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Fernández López, Immaculada ..... 52142254 5214225435
002 Berlanga Parra, M. Matilde ............ 46052807 4605280735
003 Salgado Ubeda, M. Concepción ... 39692109 3969210924
004 Enrech Jové, María del Mar ........... 40885823 4088582368
005 Badenas Navarro, M. del Pilar ...... 46578169 4657816913
006 Rofes Olivé, Núria ........................... 39863125 3986312513
007 Turra Donat, Sílvia .......................... 77990359 7799035968
008 Giménez Arenas, María Teresa ...... 44184993 4418499368
009 Andreu Bermejo, Sílvia ................... 39888532 3988853257
010 Iglesias Sole, Núria ......................... 39692465 3969246513
011 Asunción Orenga, Ana M. de la .... 46663796 4666379646
012 Pavia Serret, Glòria ........................ 38084767 3808476702
013 Llopis Porcel, Eva ........................... 40983935 4098393568
014 Capdet Barrio, Lidia ....................... 36982606 3698260635
015 Pascual Segrelles, Judiht ............... 39681467 3968146702
016 Ros Queralt, María Rosa................ 78058855 7805885502
017 Moret Guillamet, Rosa María ......... 77990345 7799034568
018 Botarda Benages, Montserrat ....... 46586028 4658602868
019 Cardona Marcet, María Nieves ...... 46610802 4661080202
020 Costa Bransuela, M. Núria ............ 52142035 5214203513
021 Rey Seuba, Aurelia ......................... 77734409 7773440946
022 Rubau García, Ariadna ................... 40527322 4052732235
023 Gallego Martínez, María Isabel ...... 37379913 3737991346
024 Roca Flores, María José ................ 39682806 3968280624
025 Rodríguez Vidal, Virginia ................ 90001729 9000172968
026 Geli Vendrell, María Àngels ............ 40319934 4031993446
027 Solà Matas, Montserrat .................. 77614718 7761471868
028 Guidonet Riera, María Nieves ........ 46334133 4633413368
029 Bonet Julia, Àngels ........................ 35012111 3501211113
030 Fuente Martín, Aurelia de la ........... 39694340 3969434002
031 Cucurull Canosa, Teresa ................ 40884702 4088470257
032 Noguera Oller, Lídia ........................ 77294193 7729419346
033 Ferrer Juanola, Montserrat ............ 40329695 4032969502
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034 Farran Botargues, Mercè ............... 78075577 7807557768
035 Burguet León, Carme ..................... 43723448 4372344868
036 Llopart Vidal, María Alba ................ 40347357 4034735713
037 Dedeu Sole, María Dolors .............. 43680500 4368050035
038 Sanz Ratera, Elisabet ..................... 40441107 4044110702
039 Sánchez Girona, Dolors ................. 43505354 4350535446
040 Morera Fontes, Rosa ...................... 37262914 3726291435
041 Sierra Hernández, Encarnación ..... 39689744 3968974435
042 Lamarca Castellote, Susana .......... 40892252 4089225224
043 Pont Oliveras, M. Carme ............... 39324002 3932400246
044 Bellmunt Fabregat, Montserrat ...... 43723250 4372325046
045 Castellvi Majó, María ...................... 38811654 3881165402
046 Luna Aparicio, Yolanda .................. 46544110 4654411046
047 Agut Horna, María Neus ................ 38148282 3814828246
048 Larroya Gordo, Núria ..................... 33924423 3392442313
049 Más Armengol, Meritxell ................ 40560316 4056031668
050 Busquets Garcia, Lourdes ............. 77784213 7778421335
051 Santiago Rodríguez, María Teresa 40926280 4092628035
052 Caba Serrano, Isabel ..................... 39346674 3934667435
053 Espinosa Solà, M. Concepció ....... 77833315 7783331502
054 Lloret Roig, María del Mar ............. 39890720 3989072024
055 Llena Muixí, Eva ............................. 78083516 7808351602
057 Mauri Folqué, M. José ................... 40925898 4092589868
058 Llasera Reales, Yolanda ................. 40893839 4089383902
059 Luna Martínez, María Teresa .......... 39714116 3971411613
060 Rodríguez Galán, María Lydia ....... 46637905 4663790568
061 Sena Mombiela, Concepción ......... 40968960 4096896046
062 Cercos Sánchez, Carla Concepció 36985044 3698504457
063 Cruz Sánchez, Francisca ............... 40519243 4051924324
064 Anglada Buyreu, Anna ................... 37333583 3733358302
065 Arcos Valero, Yolanda .................... 52439407 5243940768
066 Moreno Ávila, Herminia .................. 77611101 7761110113
067 Rius Alsina, Marta .......................... 46235464 4623546424
068 Sotoca Márquez, Mónica ............... 37385993 3738599313
069 Grifé López, Gemma ...................... 39370650 3937065046
070 Armesto García, María Carmen ..... 35045741 3504574135
071 Sastre González, Inmaculada ........ 46650778 4665077868
072 Caritg Mundet, Neus ...................... 40440632 4044063213
073 Velasco Paredes, Immaculada ....... 35025819 3502581935
074 Feixa Molinos, María Jesús ........... 41095656 4109565602
075 Bañeres Barbé, Alba ...................... 78082518 7808251835
076 Soler Serra, Gemma....................... 40323425 4032342524
077 Aguilar Pérez, Alejandra ................. 39875427 3987542746
078 Garcia Francès, María Teresa ........ 38850976 3885097635
079 Montero Castillejo, Rafaela ............ 46559138 4655913835
080 Bonet Riba, Sara ............................ 77736545 7773654557
081 Boladeras Orpella, Virgínia ............. 46731293 4673129302
082 Matas Ros, Anna María ................. 40438595 4043859513
083 Molero Yll, Sílvia ............................. 33964825 3396482568
084 Aroztegui Gali, Susagna ................. 45475134 4547513457
085 Barbosa Molins, Ester .................... 40441269 4044126913
086 Codina Badia, M.Teresa ................. 43722460 4372246057
087 Cantero Aulinas, M. del Carme ..... 43626666 4362666668
088 Brugués Triola, Eva ........................ 40335546 4033554668
089 Montero Samos, Immaculada ........ 52202177 5220217768
090 Roca Pujol, María Carmen ............. 77914072 7791407257
091 Velez Tobarias, Eva ........................ 77913263 7791326313
092 Martín García, Olga ........................ 43735972 4373597202
093 Rios Redondo, Patrícia .................. 47702083 4770208324
094 Sánchez Pañella, Glòria ................. 79280166 7928016602
095 Monclús Arnau, Antoni ................... 35012182 3501218224
096 Rojas Baena, Isabel ....................... 46036708 4603670846
097 García López, Esther ...................... 39711588 3971158802
098 Codina Noguera, Rosa María ........ 35086984 3508698424
099 Álvarez Cañadas, María Dolores ... 44194839 4419483935
100 Anglada Buyreu, Glòria .................. 36574965 3657496502
101 González Rodríguez, Mercedes ..... 36569115 3656911524
102 Castelló Paredes, Àngela ............... 77110579 7711057902
103 Torner Paguera, María Joana ........ 39338816 3933881668
104 Codina Ferrer, Ester ....................... 46539893 4653989313
105 Rubio Bonilla, M. Ascensión .......... 33902675 3390267524
106 Gallego Bertolín, Araceli ................. 46331811 4633181113
107 Riera Claret, Judith ........................ 40602980 4060298057
108 Roura Subirós, Montserrat ............ 77293150 7729315046

N Cognoms i nom DNI NRP

109 Gosalves López, Margarida ........... 36562984 3656298435
111 Gilibets Parada, Núria .................... 43525995 4352599524
112 Merchan Bravo, Isabel María ......... 43681920 4368192024
113 Ramírez Maqueda, Luísa ............... 39153437 3915343713
114 Rota Mateu, Mercè ......................... 40861479 4086147913
115 Seoane Tomás, M. Teresa ............. 43530655 4353065502
116 Prades Achell, Ràquel .................... 52605849 5260584924
117 Montilla Ruz, Margarida ................. 37385519 3738551935
118 Villanueva Soligo, Isaura ................ 37679215 3767921502
119 Romero Nieto, Susana ................... 46698479 4669847924
120 Badia Baró, Irene ........................... 40887735 4088773502
121 Coll Vidal, Meritxell ......................... 39704594 3970459468
122 Martín Tares, María José ................ 40987400 4098740068
123 Punzano Sánchez, Urbana ............ 38430360 3843036035
124 Grau Cots, Montserrat ................... 43709835 4370983513
125 Gaviña Farrus, Ruth ....................... 35057925 3505792502
126 Ribot Segura, Anna María ............. 40523611 4052361124
127 Martínez Girón, María Rocio .......... 34741805 3474180502
128 Zahonero Retuerta, María Elena .... 46055444 4605544413
129 Ferrer Rovira, Cristina .................... 46574757 4657475757
130 Masó Darnes, María Lourdes ........ 40321725 4032172535
131 Pane Flor, María ............................. 46115809 4611580957
132 Dobón Gómez, Concepció ............ 52791094 5279109468
133 Peña Roca, Helena ........................ 38132270 3813227013
134 Puig Pérez, M. Ángeles .................. 33943700 3394370002
135 Martín Fernández, M. Ascensión ... 38511921 3851192102
136 Ripollés Gazulla, M. Àngels ........... 40871349 4087134913
137 Duch Larena, Agnès ....................... 43697843 4369784302
138 García Punsola, María Lourdes ..... 38835937 3883593702
139 Padrós Toiran, Olga ........................ 34749961 3474996113
140 García Arredondo, M. Isabel .......... 52168780 5216878068
141 Demelo Monforte, Sílvia ................. 46610335 4661033524
142 Portella Serra, Núria ....................... 40298632 4029863235
143 Barenys Vicens, Miryam ................. 46140786 4614078668
144 Mañanas Gómez, M. Asunción ..... 36571266 3657126646
145 Torres Vila, Cristina ........................ 43428437 4342843735
146 Nogués Sánchez, María del Mar ... 39883198 3988319857
147 Oto Florensa, Laia María ................ 43715085 4371508513
148 García Espada, María Teresa ......... 39180213 3918021324
149 Valls Gracia, Elisabet ...................... 39904661 3990466168
150 García Pérez, Francisca ................. 33902610 3390261002

Educació física

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Marco Pallarès, Carles ................... 43701605 4370160535
002 Marí Villagrasa, Xavier .................... 43718789 4371878924
003 Sanchez Cabrera, Yolanda ............ 39712761 3971276146
004 Sebastià Milian, Inmaculada .......... 19003619 1900361957
005 Molina Fernández, Francisco ......... 37289083 3728908368
007 Mayola Collell, Jordi ....................... 77914786 7791478657
008 Font Fortuny, M. Victòria ............... 39883648 3988364802
009 López Morales, Francisca .............. 39701727 3970172724
010 Mendoza Olalla, Carlos David ....... 39707137 3970713713
011 Gómez Galindo, José Luís ............. 18995721 1899572135
012 García Sarraté, Joaquin ................. 35097388 3509738846
013 Buj Alfara, Josép Joaquim ............. 78578249 7857824913
014 Saltó Miquel, Núria ......................... 39898424 3989842468
015 Siles Matamoros, Pedro ................. 46653637 4665363724
016 Florenza Satorres, Patrícia ............. 73200646 7320064613
017 Fondevila Delgado, Anna ............... 78085296 7808529624
018 Dieguez Tapia, José Miguel ........... 52279517 5227951735
019 Navarro Fonts, Oriol ....................... 46711942 4671194246
020 Macià Paredes, Sarai ..................... 79281816 7928181657
021 Ballester Martínez, Iván .................. 20434546 2043454668
022 Biosca Falguera, Jordi ................... 78073926 7807392602
023 Dolz Julián, José Luís .................... 46590192 4659019257
024 Graell Ruiz, Isabel ........................... 39893258 3989325868
025 Guillem Benlloch, Jaume ............... 48382790 4838279013
026 Olmedo Borjas, Ráquel .................. 39346909 3934690902
028 Ribera Manjon, Albert .................... 43522990 4352299002
029 González González, José Luís ....... 38553121 3855312157
030 Civit Rovirosa, María del Carme .... 46345361 4634536168
031 Jiménez Ramos, Pilar ..................... 43678756 4367875624
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N Cognoms i nom DNI NRP

032 Vilarrodona Planas, Francisca ....... 77913413 7791341346
033 Aldana Gómez, Ana Belén ............. 43523884 4352388457
034 Alonso Ramírez, Sergio .................. 44192467 4419246746
035 Sisón Ferrés, Eulàlia ....................... 46564698 4656469857
036 Santonja Sempere, Javier .............. 21664773 2166477346
037 López González, Esperanza .......... 46665694 4666569457
038 Sala Rubirola, Joséfina .................. 77911348 7791134846
039 Torres Martínez, Vanesa ................. 47675485 4767548546
040 Cerrato Santiago, Jordi .................. 72529438 7252943824
041 Arjona Felip, Eduard Joan ............. 78090931 7809093124
042 Arenas Carretero, Yolanda ............. 33458965 3345896513
043 Solé Gispert, M. Pilar ..................... 39890167 3989016724
044 Vallespi de la Cruz, José Francisco40930079 4093007913
045 Beltran Capdevila, Judit ................. 39889131 3988913124
046 Ferrarons Aguiló, Jordi ................... 77917897 7791789713
047 Carrasco Coria, Beatriz Cristina. ... 38447966 3844796646
048 Bolaño Vilella, Joan ........................ 40524238 4052423868
049 Cortés Soto, María Pilar ................ 39887345 3988734513
050 Tubau Hidalgo, Marta ..................... 38825167 3882516735
051 Grau Cots, Joan ............................. 40889685 4088968546
052 De La Cueva Ventura, David ......... 40993389 4099338935
053 Carrión Pérez, Juan Ramón .......... 52621653 5262165302
054 Obiol Reverte, Ramón .................... 52608648 5260864813
055 Murillo Fuentes, Carlos Miguel ...... 43519618 4351961824
056 Juez Andrade, Marc Albert ............ 46341234 4634123424
058 Llarch Amposta, Carlos ................. 40929775 4092977557
059 Vinyals Canalias, Carmina .............. 38137851 3813785135
060 Escribano García, Sergio ............... 34748942 3474894246
061 Andreu Gómez, Sílvia ..................... 39904833 3990483335
062 Rodríguez Rodríguez, Marisol ........ 38111048 3811104835
063 Sánchez Soria, Patrícia .................. 39693227 3969322702
064 Calvete Fernández, Jesús .............. 46801194 4680119468
065 Mataró Rovira, Elisabet .................. 38109405 3810940557
066 Rifa Volart, María Dolores .............. 77101228 7710122813
067 Domínguez García, María Belén .... 52425441 5242544157
068 Rich Masallera, Núria ..................... 77913164 7791316402
069 Muñoz Alarcón, Eva ....................... 43628410 4362841002
070 Ramos Navarro, Natalia ................. 47600843 4760084335
071 Gibanel Salvador, Sandra .............. 46736481 4673648113
072 Torrico Santaren, Marta ................. 34750111 3475011146
073 Silva Corchuelo, Isabel ................... 33918763 3391876346
074 Compte Moros, Santiago ............... 18948227 1894822746
075 Sánchez Riera, Lídia ...................... 77676696 7767669668
076 Pujadas Talaya, Eva María ............. 52402699 5240269968
077 Álvarez Gorgojo, Jorge .................. 46785927 4678592768
078 Muñoz Cuadros, David .................. 46568238 4656823835
079 Gómez Carrión, Víctor .................... 52624503 5262450313
080 Ribas Martín, Sara .......................... 46345059 4634505957

Educació musical

N Cognoms i nom DNI NRP

002 Vaque Vidal, Josép María .............. 37352667 3735266724
003 Bota Oliveras, Cristina ................... 79302284 7930228457
004 Sonet Mitjans, Roser ...................... 46634947 4663494724
005 Brugues Timoneda, Sílvia .............. 79303825 7930382568
006 Blázquez Soriano, Mireia ............... 38461509 3846150924
007 Villanueva Perarnau, Muriel ............ 29191470 2919147002
008 Martín Ferrer, Sergi ......................... 47613597 4761359735
009 Fernández Mares, Sílvia ................. 46701531 4670153124
010 Massot Font, Anna ......................... 77961864 7796186413
011 Oller Gomà, Gemma ...................... 46780138 4678013868
012 Ruíz Curado, Francesc Josép ....... 52144416 5214441624
013 Mestre Ferrando, Montserrat ......... 77785273 7778527368
014 Palol Ribas, Irene ........................... 77910903 7791090302
015 Sánchez Llanos, Laura ................... 52151899 5215189924
017 Serra Dolcet, Roser ........................ 43744349 4374434957
018 Benavent Benavent, Juan Gabriel . 20438916 2043891613
019 Guardiola García, Yolanda ............. 44759331 4475933113
020 Zamora Subias, María José ........... 18005230 1800523057
021 Salvador Martínez, María Pilar ....... 44177626 4417762635
022 González González, Ester .............. 79304107 7930410713
023 Nadal Artigas, Isabel ...................... 77612589 7761258957

N Cognoms i nom DNI NRP

024 Ramírez Expósito, Yolanda ............ 44983245 4498324568
025 Alsina Terradas, Marta ................... 79304452 7930445235
026 Coll Coll, María Elena ..................... 46240138 4624013802
027 Carmona Navarro, Mónica ............. 40331166 4033116613
028 Leo Jiménez, María Jesús ............. 38117533 3811753368
029 Banda Ñaco, Diana ........................ 43735248 4373524846
030 Bou Viel, M. Luísa .......................... 20825038 2082503835
031 Melgar Bometón, David ................. 43733258 4373325824
032 Ribera Micola, M. Montserrat ........ 52595364 5259536435
033 Gonel Arasa, Rene ......................... 52603726 5260372602
034 Rius Lladó, Hombelina ................... 43745814 4374581402
035 Guillan Ferra, Miriam ...................... 43532468 4353246802
036 Marsellés Cullerés, Núria ............... 43724007 4372400757
037 Albiac Roca, Meritxell ..................... 46678560 4667856057
039 Vidal Cardona, Rosalia ................... 41734078 4173407813
040 Prat Serra, Guillem ......................... 77109881 7710988124
041 Broto Folguera, Marta .................... 47676154 4767615413
042 Pérez Gil, Enrique ........................... 20008794 2000879413
043 Beltran Arellano, Julia .................... 46731731 4673173146
044 Cenar Vall, Olga .............................. 39359126 3935912624
045 Llurba Cunillera, Marta ................... 43747557 4374755702
046 Domínguez Sala, Alfonso ............... 46744660 4674466046
047 Fernández Fernández, Clara María 36517163 3651716346
048 Sanchis Bacete, Joaquin Luís ....... 44860283 4486028368
049 Castellarnau Artero, Cristina de .... 39701053 3970105302
050 Marín Realp, Núria .......................... 53127730 5312773057
051 Oliveras Calvo, Lena ...................... 38847069 3884706924
052 Tur Massanet, María ....................... 53210599 5321059913
053 Vericat Castell, Consol ................... 47621651 4762165102
054 Benito Pujol, Judit .......................... 46751924 4675192424
055 Sabaté Palau, Josép-Miquel .......... 78083060 7808306068
056 Blanco Villach, Vicente ................... 35080996 3508099668
057 Cid Aragonés, María Teresa .......... 39723409 3972340957
058 Suñe Morales, Jordi ....................... 39722185 3972218568
059 Ortiz Paniagua, Lorena .................. 38836485 3883648524
060 Pasto Baiges, Montserrat ................ 52605316 5260531613

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Alemany

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Aguirregabiria Arilla, Esteve ........... 38127308 3812730824
002 Torra Ginesta, Gemma ................... 39352356 3935235613

Anglès

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Figueras Havidich, Luís .................. 35092889 3509288968
003 Allue Riera, Joséfina ....................... 43716394 4371639413
004 Almau Bernal, Beatriz .................... 25180085 2518008502
005 Castillón Olivera, Almudena ........... 73196477 7319647746
006 Paniagua Cordero, Dolores ............ 38423725 3842372546
007 Palacín Feixa, María Carmen ......... 43718592 4371859213
008 Salido Porcel, Antonia .................... 46615789 4661578935
009 Bonet Torrijos, M. Pilar .................. 40880404 4088040457
010 Bulto Serra, Montserrat ................. 46688638 4668863835
011 Romo Salvador, Eva ....................... 40529853 4052985302
012 Gangolells Vendrell, Inmaculada .... 78151478 7815147868
013 Alamínos Cobos, Visitación ........... 40437781 4043778168
014 Julian Escrig, Gemma .................... 18999930 1899993057
015 Jacome García, M. Carmen ........... 46622885 4662288513
016 Fernández Sondesa, Rosa María .. 52404166 5240416635
017 Jubany Masó, Isabel ...................... 45538423 4553842302
018 Berrocal Juan, Ana ......................... 29183166 2918316657
019 Fernández Córdoba, Ana Isabel .... 34764238 3476423857
020 Adrada Rafael, Roberto ................. 51402975 5140297513
021 Ferri Conca, Cristina ...................... 79106119 7910611913
022 Bonastre Ferrer, José Luís ............. 38138850 3813885013
023 Pallàs Gibanell, David ..................... 25468883 2546888368
024 García Sabaté, Noemi .................... 39719621 3971962146
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001 Corral García, Emiliana .................. 46226801 4622680157
002 Murillo Clave, Magdalena ............... 39709664 3970966413
003 Meseguer Gil, Magdalena .............. 46046274 4604627413
004 Fernández Uranga, Santiago ......... 35090272 3509027202
005 Mues Florit, Ramón ........................ 43408549 4340854924
006 Fontelles Hernández, Ana María ... 38459387 3845938713
007 Romero Patiño, José Javier ........... 43729396 4372939646
008 Juvanteny Gorgarls, Marta ............. 77309688 7730968813
009 Palmer Alemany, Francisca ............ 43040168 4304016835
010 Castillo Sánchez, Trinidad .............. 35113092 3511309202
011 Henao de Brigard, María Inés ....... 44022741 4402274102
012 Ferrusola Domènech, María Jesús 77912173 7791217335
013 Grimalt Caselles, Josép Joan ........ 52782741 5278274146
014 Vives Torrescasana, M. Ángeles .... 77300008 7730000824
015 Marti Sardà, Marta ......................... 39704875 3970487502
016 Falcón Afonso, Alejandro ............... 43652907 4365290746
017 Sors Cuffi, Celia .............................. 40437610 4043761035
018 Moreno Llorente, María Isabel ....... 37382572 3738257235
019 Domènech Larraz, Jaume .............. 79295222 7929522268
020 Bofarull Gallés, Robert ................... 39657438 3965743824
021 Torres Prats, Ester .......................... 79275677 7927567757
022 Sánchez Peris, María Luísa ........... 20814038 2081403802
023 Sendiu Bonjoch, Jaume ................. 46580560 4658056057

Economia

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Bordes Mir, Anna ............................ 77610616 7761061668
002 Castillo Monfort, Celia .................... 18978829 1897882924
003 García Almela, Inmaculada ............ 29018848 2901884857
004 Serra Noguera, M. Dolors .............. 79301827 7930182735
005 Molist Pujol, M. Carmen ................ 33945821 3394582102
006 Sarsanedas Castellanos, Núria ...... 38100688 3810068835
007 Martínez Peñarroja, M. Isabel ........ 18966050 1896605057
008 Blasco Lorente, Alejandro .............. 37377941 3737794168
009 Grasa Bastida, Meritxell ................. 43717735 4371773557
010 Socias Salvat, Inés ......................... 39686434 3968643446
011 Rius Safont, Josép ......................... 43718343 4371834346
012 Clos Guix, Eulàlia ........................... 43399748 4339974802
013 Prat Vilades, Teresa María ............. 39346664 3934666402
014 Ivern Moreto, Eulàlia ....................... 39878158 3987815857
015 Gesse Pedrola, Jordi ...................... 78079720 7807972057
016 Fontanet Viladrich, Casimir ............ 78075491 7807549146
017 Alcalde Martí, Hugo ........................ 52727598 5272759802
018 Romero Escrig, Eduardo ................ 33407823 3340782313
019 Navarro Soriano, Eva ..................... 40983891 4098389146
020 Blesa Izquierdo, Manuel ................. 46601175 4660117557

Francès

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Andrés Mañueco, Irene .................. 12166623 1216662302
003 Benavides Amate, M. del Mar ....... 27502272 2750227202
004 Gómez García, M. Trinidad ............ 08912900 0891290035
005 Larousse Brizzi, Patrici Eduard ...... 36520174 3652017457
006 Pradós Just, Irene .......................... 43709469 4370946968
007 Jané Jaures, Núria ......................... 38756453 3875645313
008 Vallès Nouselles, José Vicente ...... 20778724 2077872413
009 López Espín, Eva ............................ 38510519 3851051957
010 Butjosa Roca, Marta ...................... 53120505 5312050546

Grec

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Oller Guzman, Marta ...................... 40994849 4099484902
002 Alegret Curieses, Irene ................... 38128653 3812865335
003 Martínez Espluga, Sónia ................ 40441708 4044170868
004 Salcedo Carrasco, M. Ángeles ...... 40976860 4097686013
005 Belloso Ruiz, Beatriz ...................... 38447699 3844769935

Llatí

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Sanz Casasnovas, Fernando ......... 18019120 1801912002
002 Blecua Álamo, Luísa Laura ............ 46239518 4623951835

N Cognoms i nom DNI NRP

003 Pérez Diaz, M. Mar ......................... 43718099 4371809957
004 Jesús Margineda, Jordi .................. 43721910 4372191013
005 Capdevila Folguera, Juan .............. 40826889 4082688957

Música

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Medrano Torres, Núria ................... 39898334 3989833402
002 Ridaura Arce, Ana María ................ 24353967 2435396713
003 Enrich Trilla, Núria .......................... 43737424 4373742435
004 Hernández Blade, Margarita .......... 39861035 3986103546
005 Giralt Lluís, Judit ............................. 40294689 4029468913
006 Ricart Amanos, M. Dolors ............. 78085552 7808555268
007 Llauradó Plana, Joséfa .................. 40528785 4052878535
008 Muñiz Roca, María Dolores ........... 35029837 3502983735
009 Soler Mestres, Montserrat ............. 77907559 7790755924
011 Pozo Martín, Mónica ...................... 40324743 4032474346
012 Pérez Collellmir, Olívia .................... 38126184 3812618457
013 Bolart Vilaró, Vicenç ....................... 36513266 3651326668
014 Urbiola Coma, Itziar ....................... 46725887 4672588757
015 Bertran Travé, David ....................... 40437502 4043750202
016 Pomerol Monseny, Marc ................ 37733254 3773325468
017 Magriña Guasch, Sílvia .................. 43679492 4367949235
018 Artiola Ruhi, M. Dolores ................. 43671685 4367168513
019 Cascales Vilardell, Carolina ............ 34748357 3474835702
020 Fernández Arbones, Alícia ............. 46744689 4674468957
021 Gelis Doblado, Patricia .................. 46637780 4663778002
022 Sala Colom, Josép ......................... 77738621 7773862124
023 Sorribes Carrió, Jaume .................. 39362704 3936270435
024 Olivé Farran, Joséfa ....................... 77828414 7782841468
025 Ubach SantaMaría, Sandra ............ 43436553 4343655368
027 Busquets Congost, Carmen .......... 40327586 4032758657
029 Silla Soler, Vanessa ........................ 46952218 4695221857
030 Gisbert Ramo, Yolanda .................. 40332876 4033287635
031 Espelta Estrada, Francesc ............. 40918758 4091875868
032 Planaguma Navarro, Adriana ......... 40344069 4034406935
033 Redondo Duran, Joaquim Jesús ... 46644747 4664474724
034 Verdú Verdú, Joan Francesc ......... 28995357 2899535768
035 Ramírez Padrós, Jordi .................... 44002678 4400267868
036 Marce Busquets, José Antonio ..... 46631108 4663110868
037 Tent Sorli, José Vicente ................. 73560304 7356030468
038 MartÍnez Ferrando, Carlos ............. 52737437 5273743746
040 Pino Hernández, Rocio del ............ 40431729 4043172924
041 Alcaide Valencia, Albert .................. 46554875 4655487535
042 Celma Soriano, Marcos .................. 18991385 1899138502
043 Edo Tatay, Sergio Antonio ............. 33453323 3345332313
044 Paradís Maza, Xavier ...................... 37784833 3778483324
045 Caldes Garrido, Antonio ................ 20430400 2043040046

Tecnologia

N Cognoms i nom DNI NRP

005 Muñoz Regadera, Pablo ................ 07448600 0744860057
007 Serrallonga Gasch, Immaculada .... 35111504 3511150413
008 Martínez Rodrigo, M. Ámparo ....... 24343652 2434365246
009 Francés López, Juan Antonio ........ 52715488 5271548802
010 Fontbona Misse, María del Roser . 77292535 7729253557
011 Gonzalo Edesa, Virgilio .................. 33904361 3390436113
012 Pérez García, Francisco ................. 38811107 3881110768
013 Pujol Capelles, Yasmina ................. 39361918 3936191813
014 Ruíz López, Sebastià ..................... 18958774 1895877424
015 Belana Vallcaneras, David .............. 46605058 4660505835
016 Pujol Batlle, María Teresa .............. 36495172 3649517202
017 Bosch Colmenero, Águeda ............ 43685280 4368528024
018 Paredes Navarro, José Antonio ..... 38076808 3807680802
020 Puig Cambero, Marta ..................... 77608751 7760875135
021 Serrano Montes, Mónica ................ 46775609 4677560968
022 Moncunill Solé, Jaime .................... 77096327 7709632702
023 Ferrando García, Carles ................. 28993113 2899311324
024 Valls Admetlla, Ferran ..................... 36893884 3689388468
025 Hueso García, Julián ...................... 43513318 4351331824
026 Ibáñez Juncosa, Francesc ............. 37721209 3772120913
027 Guillen Pelegay, Juan ..................... 43436915 4343691546
028 Jauset Berrocal, Fco. Javier .......... 40865346 4086534646
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029 Serrano Belmonte, José Luís ........ 46034710 4603471013
030 Crosas Olea, Roser ........................ 33938759 3393875913
032 Del Pozo Gutiérrez, Néstor ............ 46133706 4613370635
033 Bertrans Costa, Josép María ......... 33938898 3393889802
034 Bañon Clivillé, Natalia ..................... 34730736 3473073657
035 Pico Peris, Andreu .......................... 35119063 3511906302
036 Pulido Guerrero, Manuel ................ 52401867 5240186702
037 Alegre Zaera, Víctor ........................ 46347506 4634750624
038 Torra Gónzalez, María Núria .......... 37745610 3774561002
039 González Piñeiro, Jorge ................. 46048079 4604807902
040 Solà Amorós, M. Nieves ................ 43706957 4370695702
041 Gimeno Rivero, Josép .................... 46685718 4668571824
042 Caballé Homedes, José Manuel .... 40934726 4093472602
043 Mascarell Roca, Josép Antoni ....... 20804855 2080485513
044 Cornet Colomina, Santiago ........... 43707555 4370755535
045 Juan Fraile, Querubin ..................... 41736923 4173692346
046 Arqués Torrentgenerós, Juan ......... 38093158 3809315857
047 Cortada Hortala, Josép .................. 40321465 4032146524
048 Agasa Balagué, Neus ..................... 78580669 7858066968
049 Busquets Sanz, Marcos ................. 34746297 3474629757
050 Castañe Mata, Marta ..................... 43421563 4342156335
051 Miró Pujol, Carlos ........................... 77833645 7783364513
052 Borges Fonoll, Amadeu.................. 77832419 7783241902
053 Garrido Borja, Andrés .................... 52605038 5260503835
054 Nabau Pedrós, María Esther ......... 78076256 7807625668
055 Heras Cisa, Anna M. de las .......... 39345530 3934553002
056 Laguna Estaun, Daniel ................... 36515638 3651563857
057 Cruzado Martínez, Cosme ............. 40934450 4093445046
058 Baró Boldú, María Elena ................ 43706878 4370687857
059 Cervera Baiges, Noemi .................. 52603246 5260324635
060 Berney Pujol, Concepció ............... 77610866 7761086646
061 Huguet Caufapé, Marcos ............... 43713065 4371306546
062 Bascuñana Casasus, Montserrat .. 35038941 3503894102
063 Planes Prio, José María ................. 35021681 3502168124
064 Salvany Carmona, Anna Isabel ...... 77310205 7731020502
065 Benaiges Grau, M. Cinta ............... 52605059 5260505935
066 Granollers Palou, Andreu ............... 43421474 4342147457
067 Franquès Raurell, María Rosa ....... 39877872 3987787268
068 Labernia Descarrega, Montserrat .. 43718545 4371854535
069 Armengol Rosines, Pere Joan ....... 43701223 4370122368
070 Rosell Barniol, Angel ...................... 77730044 7773004402
071 Albareda Domènech, Jordi ............ 77309794 7730979424

Hoteleria i turisme

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Bernat Colominas, Susanna .......... 35101172 3510117213
002 Segovia Rubio, Esther .................... 36983483 3698348357
003 López Besora, Mercè ..................... 39676320 3967632057
004 Morales Torres, Crescencia ........... 40302787 4030278702

Informàtica

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Villegas Ariza, Josép Antoni .......... 39688594 3968859413
002 Salas Diaz, Inmaculada .................. 28908720 2890872013
003 Serret Nadal, Juan Ramón ............ 46122681 4612268135
004 González Ibañez, Segundo ............ 22560026 2256002668
005 Miralves Guiral, Isabel .................... 18030784 1803078424
006 Delgado Beltran, Lluís .................... 39329624 3932962457
007 Manzano Martínez, Clemencia ...... 46522651 4652265102
008 Prior Romero, Miquel Àngel ........... 52940987 5294098713

Organització i processos de manteniment de vehicles

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Carrasco Rebollo, Fructuoso ......... 46600652 4660065202
003 Noguera Balasch, Jordi ................. 46777656 4677765624

Organització i projectes de fabricació mecànica

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Gómez González, Sergio ............... 45474863 4547486302
002 Abad Boveda, Marta ...................... 44004295 4400429568
003 Bernardo Vilamitjana, Daniel .......... 40330360 4033036002

N Cognoms i nom DNI NRP

004 López Vidal, Feliu ........................... 40931678 4093167846
005 Dichós Martí, Rafael ....................... 52218311 5221831157

Processos de producció agrària

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Xucla Tarrés, Francesc ................... 43711019 4371101924

Sistemes electrònics

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Rando Diaz, José Ángel ................ 36479059 3647905913
002 Valverde Ruiz, Alfonso .................... 39171894 3917189468
003 Duran Ruiz, Manuel ........................ 46590648 4659064868
004 Cabrerizo Sopena, David ............... 52180111 5218011146

Sistemes electrotècnics i automàtics

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Forn Cadafalch, Francesc Xavier. .. 39159119 3915911968
002 Altimiras Rovira, Santiago .............. 77277760 7727776002
005 Utset Romeu, Juan ........................ 46326103 4632610357
006 Gascón Boix, Rafael ....................... 18948268 1894826835
007 Mauri Clapés, Francisco ................ 33876943 3387694324
008 Pradas Muñoz, Joan ...................... 40319248 4031924846
009 Monteagudo Fajardo, José ............ 38450319 3845031957
010 Juanchich Julia, Marcel .................. 40523804 4052380468
011 García Garrido, Joan Manuel ......... 40317788 4031778802
012 Ginovart Tomàs, Jaime .................. 40934351 4093435135

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Cuadras Genabat, Raúl .................. 40312138 4031213868
002 Bonillo Jiménez, Luís ..................... 43738180 4373818035
003 Lahera Loredo, Asier ...................... 39695463 3969546335
004 González Subira, Josép Ignasi ...... 41095687 4109568735

Laboratori

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Ciurana Martínez, María Pilar ........ 39716573 3971657313
002 Flores Martínez, Tomás .................. 18393022 1839302246

Manteniment de vehicles

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Martínez Campoamor, José Ramón . 38479961 3847996124
002 Sevilla Cristóbal, Miguel Marcial .... 33966893 3396689324

Operacions de producció agrària

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Marrero Caballero, Andrés Isaac ... 42791078 4279107813
002 Rates Sabaté, Albert ...................... 39855583 3985558357
003 Aldomà García, Jaume ................... 40854602 4085460257
004 Vives Roig, Josép Marc ................. 39866162 3986616202
005 Canela Muray, Isidre ....................... 40894603 4089460313

Perruqueria

N Cognoms i nom DNI NRP

001 López Rueda, María Remedios ..... 52190297 5219029757
002 Alamínos López, M. Carmen ......... 40523145 4052314557
003 Rupia Masachs, Elisabet ................ 45538205 4553820568

Procediments sanitaris i assistencials

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Blázquez Palomar, María Ámparo . 46672167 4667216735
002 Regodón Muñoz, M. Teresa .......... 28575153 2857515357
003 Llauradó Vallverdú, Ferran ............. 40835417 4083541702
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N Cognoms i nom DNI NRP

004 Vargas Nieto, Francisca ................. 33897030 3389703068
005 Sole Solano, Marta ......................... 38557366 3855736613
006 Carbó Trill, Gisela ........................... 35094325 3509432502
007 Vallejo Muro, M. Ángeles ............... 46636875 4663687557
008 Sans Freixes, Eugenia .................... 39652285 3965228513
009 Paez Domingo, Diana ..................... 52390382 5239038224
010 Vallès Moret, Ana María ................. 77916666 7791666624
011 Guivernau Escuer, María Luísa ...... 39695099 3969509935
012 González Boada, Anna María ........ 44003143 4400314324
013 Vendrell Cedó, Nieves .................... 40936476 4093647602
014 Bresco Lamiel, Olga ....................... 35025869 3502586946
015 Maldonado Gálvez, Susana ........... 34743819 3474381957

Producció en arts gràfiques

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Aldrey Maza, Óscar Luís ................ 46118838 4611883835
002 Catalán Morte, Julio Jesús ............ 18955563 1895556346
003 Laborda Oribes, Luís ...................... 38152324 3815232402
004 Barnadas Molins, Mercedes .......... 46566496 4656649646
005 Gibert Padrell, Meritxell .................. 39702704 3970270468
006 Mora Cabistañ, Jordi ...................... 46351808 4635180868

Serveis a la comunitat

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Sorribas Pareja, Montserrat ........... 35056421 3505642113
002 Gallego Miguel, Alícia ..................... 43701142 4370114224
003 Cortiella Arasa, M. Luísa ................ 40922568 4092256813
004 Riera Camps, Anna María .............. 77306985 7730698502
005 Vidal Marsal, Susanna .................... 46776764 4677676468
006 Rega García, Fernando .................. 38558092 3855809268
007 Bosch Grau, Encarna ..................... 73554796 7355479602
008 Fernandez Viciana, Ana Belén ....... 45471146 4547114602
009 Soleto Jiménez, Evangelina ........... 06944207 0694420746
010 García Martos, Isabel ..................... 43414380 4341438024
011 González Castelló, Ricard .............. 43535299 4353529935
012 Xicart Carrenca, María del Pilar ..... 36523866 3652386613

Serveis de restauració

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Planas Baselga, Mireia ................... 39353538 3935353802
002 Cristia Carbonell, Jordi ................... 39865729 3986572913
003 Mercadal Corominas, Maríana Ester 40327953 4032795313

Sistemes i aplicacions informàtiques

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Belda Peña, David .......................... 05196938 0519693857
002 Monreal González, Encarnación .... 33934449 3393444935
003 Puertolas Mur, María Teresa .......... 73189411 7318941113
004 Flix Rovira, Josép M. ..................... 43728012 4372801268
005 Fernández Baticón, Fco.Javier ...... 02525469 0252546924
006 Vicens Miñana, Vicenta .................. 52782825 5278282546
007 Pedraza Gutiérrez, María José ...... 46618944 4661894413

Tècniques de procediments d’imatge i so

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Baró Sanjuan, Ramón .................... 38073559 3807355968
002 Serra Flores, Jordi .......................... 39331765 3933176546
003 Claret Ratera, Pere ......................... 39313989 3931398913
004 Pueyo Civat, Gerard ....................... 38119013 3811901324

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Alemany

N Cognoms i nom DNI NRP

002 Moreno Calvo, José María ............. 46743680 4674368046
003 Capellari, Gernot Michael .......... X2058314 K 2058314 68
004 Sperrer, Úrsula ............................ X2236940 Y 2236940  46

Francès

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Bricio Salido, José Luís ................. 33884550 3388455002
002 Ribau Mele, Ana María ................... 40882317 4088231702
003 Masip Ruiz, Mònica ........................ 43711196 4371119646

Anglès

N Cognoms i nom DNI NRP

001 Ferrer Verneda, M. Àngels ............. 77736334 7773633446
002 Estrada Luttikhuizen, Pablo ........... 36972220 3697222057
003 Pérez Ojeda, María Luísa ............... 28904432 2890443246

ANNEX 2

COS DE MESTRES

N=número.

Especialitat: educació infantil

N Cognoms i nom DNI NRP

005 Badenas Navarro, M. del Pilar ...... 46578169 4657816913

ANNEX 3

COS DE MESTRES

N=número.

Especialitat: educació infantil

N Cognoms i nom DNI

056 Adrover Marco, Melchora ....................................... 85085891
110 Bonafé Casp, Susana ............................................. 22575793

Especialitat: educació física

N Cognoms i nom DNI

027 Perez Pasan, Verónica ............................................. 79106337
006 Vidal Zapater, M. Elena ............................................ 40897288
057 Àlvarez Gil, Ma. del Carmen ................................... 22565261

Especialitat: educació musical

N Cognoms i nom DNI

001 Peñarrubia Giménez, Francisco José ..................... 20438825
016 Belda Cuenca, Beatriz ............................................. 20824889
038 Ros Barrachina, Vicente .......................................... 33468592

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: anglès

N Cognoms i nom DNI

002 Narvaez Monzo, Carina Elisabet ............................. 20019969

Especialitat: música

N Cognoms i nom DNI

026 Castillo García, Miquel ............................................. 22555495
028 Ramón Segarra, Carles ........................................... 18973745
039 Arnau Calvo, Ferran ................................................. 19007690
010 Murillo Ribes, Adolf .................................................. 20805385

Especialitat: tecnologia

N Cognoms i nom DNI

031 Castillo Miñano, Begoña .......................................... 48436130

Especialitat: organització i processos de manteniment de vehicles

N Cognoms i nom DNI

002 Guillot Esteve, Joan Andreu .................................... 33403955

(01.257.012)
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RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2001,
de convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió de di-
versos llocs de treball (convocatòria de pro-
visió núm. EN/003/01).

D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refo-
sa en un Text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública; el Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i altres disposicions complemen-
tàries; el Decret 320/2000, de 27 de se-
tembre, de reestructuració del Departa-
ment d’Ensenyament, modificat pel Decret
89/2001, de 20 de març, i l’Ordre de 28
de setembre de 2000, per la qual s’adap-
ten els negociats del Departament d’En-
senyament ,  a l  Decret  320/2000 i  se
n’aprova la descripció de les funcions,
modificada per l’Ordre de 24 d’abril de
2001;

Atès que són vacants sis llocs de coman-
dament i quatre llocs singulars al Departa-
ment d’Ensenyament;

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

Atesa la vigent relació de llocs de treball
de personal funcionari de l’Administració de
la Generalitat i la descripció dels llocs a
proveir, inclosa en el manual d’organització
d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el correspo-
nent tràmit d’intervenció;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al 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 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.

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

Barcelona, 17 de setembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

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

capacitats per a la provisió dels sis llocs de
comandament i dels quatre llocs singulars
del Departament d’Ensenyament que es
detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució de
convocatòria juntament amb la descripció
de les seves característiques, requisits i
contingut funcional.

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

tòria el personal funcionari que compleix els
requisits i les condicions establerts als arti-
cles 61 i 62 del Decret 123/1997, de 13 de
maig, i els que determina per a cada lloc la
relació de llocs de treball, d’acord amb el
que consta a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció de convocatòria.

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

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

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

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

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

2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria cal posseir conei-
xements orals i escrits de llengua catalana

de nivell C o superior de la Junta Perma-
nent de Català, o equivalent, i acreditar-los
documentalment amb la sol·licitud.

En el cas que els aspirants no acreditin
documentalment l’esmentat nivell, la Junta
de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant
una prova oral i escrita, els seus coneixe-
ments de llengua catalana en relació amb el
lloc de treball a proveir. No obstant l’ante-
rior, resten exempts de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana els aspi-
rants que hagin participat i obtingut desti-
nació en convocatòries anteriors de concurs
específic de mèrits i capacitats o de lliure
designació, o de selecció de personal a l’Ad-
ministració de la Generalitat en què hi hagi
establerta una prova de català del mateix
nivell o superior exigit a la convocatòria.

En aquests casos, s’haurà d’adjuntar a
la sol·licitud de participació la corresponent
acreditació documental.

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

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

aquest concurs s’han de presentar al Re-
gistre general del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials, o
per qualsevol dels mitjans que autoritza l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, dins el termini de 15 dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Les adreces són les següents:
Serveis Centrals del Departament d’En-

senyament: Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Els aspirants han de consignar a la
sol·licitud de participació la denominació i el
codi del lloc de treball al qual opten, d’acord
amb el que consta a l’annex 2, i, en el cas
de concursar alhora per més d’un lloc, l’or-
dre de preferència. Si no es manifesta l’or-
dre de preferència de les places sol·licitades,
la Junta de Mèrits i Capacitats el determina-
rà d’acord amb criteris objectius.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es valorarà amb la màxima puntuació tenir
un grau consolidat igual o superior al del ni-
vell de destinació del lloc objecte de provisió.

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

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

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

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

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

4.1.6 Coneixement de la llengua catalana.
L’acreditació de coneixements de llengua

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

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

4.1.8 Únicament es tindran en compte,
a efectes de la valoració, els mèrits i capa-
citats obtinguts fins a la data de publicació
de la present convocatòria al DOGC i acre-
ditats dins del termini previst a la base 3.1,
sens perjudici de l’establert a la base 3.6.

4.2 Segona fase.
4.2.1 En aquesta fase es valoraran fins a

25 punts, mitjançant la realització d’un su-
pòsit pràctic plantejat per la Junta de Mè-
rits i Capacitats, els altres coneixements que
per a cada lloc de treball objecte de convo-
catòria s’estableixen al punt 4 de l’annex 2.

4.2.2 Per superar aquesta fase els aspi-
rants hauran d’obtenir una puntuació míni-
ma de 10 punts.

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

l’aspirant que, havent obtingut la puntuació
mínima establerta per a cada fase, tingui la
millor valoració en el conjunt d’ambdues
fases.

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

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

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

6.1.1 Les dades relatives als mèrits i ca-
pacitats establerts a les bases 4.1.1, 4.1.3 i
4.1.4 i referits a serveis prestats a l’Adminis-
tració pública, es faran constar mitjançant el
document de declaració de mèrits i capaci-
tats annex a la sol·licitud de participació i, lle-
vat del cas de funcionaris del Departament
d’Ensenyament, caldrà adjuntar-hi una certi-

ficació del secretari general o òrgan compe-
tent en matèria de personal on consti la situ-
ació administrativa del participant, la seva des-
tinació actual i la forma d’ocupació, els llocs
ocupats i el nivell de destinació, el grau per-
sonal consolidat i l’antiguitat reconeguda, tot
això amb referència a la data de publicació
d’aquesta convocatòria. Quant a l’experièn-
cia professional adquirida fora de l’Adminis-
tració pública, caldrà acreditar la categoria
laboral, el grup professional, les funcions des-
envolupades i el temps de prestació, amb in-
dicació de la data d’inici i final, adjuntant a
l’efecte la corresponent documentació (con-
tractes de treball, fulls de salari, certificacions,
llicència fiscal).

6.1.2 Els mèrits i capacitats establerts
a les bases 4.1.2, 4.1.5 i 4.1.6 s’hauran
d’acreditar documentalment amb la sol·-
licitud mitjançant justificant o certificació
de l’òrgan competent, llevat que consti
còpia autenticada del document en l’ex-
pedient personal en el Departament d’En-
senyament, cosa que hauran de fer cons-
tar els concursants de forma expressa en
el document de declaració de mèrits i ca-
pacitats, per a cadascun dels mèrits i
capacitats al·legats.

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

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

Titulars:
Maria Luz Rangel Ramon, cap del Servei

de Personal, que actuarà com a presidenta.
Jordi Blanch Huguet, subdirector general

d’Ordenació Curricular i Programes Educa-
tius.

Melcior Cruzate de Palau, subdirector ge-
neral d’Escolarització i Serveis.

Joana Augé Hien, com a representant de
l’òrgan tècnic de provisió de llocs de tre-
ball.

Rosa Puig Llorens, com a representant de
l’òrgan tècnic de provisió de llocs de tre-
ball.

Suplents:
Maria Carme Salvans Sala, cap del Ser-

vei de Formació i Desenvolupament, que ac-
tuarà com a presidenta.

Ferran Ruiz Tarragó, subdirector general
de Tecnologies de la Informació.

Carles Bailo Mompart, subdirector gene-
ral de Centres Docents.

M. Teresa González Gómez, com a repre-
sentant de l’òrgan tècnic de provisió de llocs
de treball.

Carme Cuartero Torrento, com a repre-
sentant de l’òrgan tècnic de provisió de llocs
de treball.

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

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

8.1 La constitució, funcions i actuació de
la Junta de Mèrits i Capacitats se subjecta-
ran al que determinen els articles 38 i se-
güents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
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8.2 Les actuacions de la Junta de Mèrits
i Capacitats que requereixin notificació als as-
pirants seran fetes públiques en els taulers
d’anuncis del Departament i en els de les
delegacions territorials, les adreces de les
quals s’indiquen a la base 3.1 d’aquesta
convocatòria.

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

8.4 Els aspirants convocats a la prova de
coneixements de llengua catalana que no hi
compareguin o els que, un cop realitzada
aquesta, la Junta de Mèrits i Capacitats ava-
luï que no posseeixen el nivell necessari per
ocupar el lloc de treball objecte de provisió,
seran exclosos de la convocatòria, de la qual
cosa se’n donarà publicitat pels mitjans i en
els llocs que preveu la base 8.2.

8.5 Un cop avaluats els coneixements
de llengua catalana, si s’escau, i determi-
nats els aspirants admesos i exclosos a la
convocatòria, la Junta de Mèrits i Capaci-
tats aprovarà les valoracions corresponents
a la primera fase del concurs, d’acord amb
el que preveu la base 4.1, les quals deter-
minaran els aspirants que passen a la se-
gona fase, i establirà la data, l’hora i el lloc
de realització del supòsit pràctic previst a la
base 4.2.1. Mitjançant la corresponent re-
solució que es publicarà als taulers d’anun-
cis establerts s’informarà els interessats, a
fi i efecte que aquests puguin formular-ne
les observacions o les reclamacions que
considerin pertinents en el termini de 10 dies
a comptar de l’endemà de la data de publi-
cació.

8.6 Realitzades les dues fases del con-
curs, la Junta de Mèrits i Capacitats acor-
darà, mitjançant la corresponent resolució,
que serà publicada en els taulers d’anuncis
previstos a la base 3.1, les puntuacions
corresponents a la segona fase, juntament
amb el resultat del procés de provisió i la
proposta del candidat a ocupar el lloc con-
vocat, que serà determinada d’acord amb
el que preveu la base 5.

8.7 La proposta de resolució indicada,
amb les modificacions que, si és el cas,
calgui incorporar, s’elevarà a l’òrgan con-
vocant per tal que aprovi la resolució defi-
nitiva del concurs.

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

consistent en dues fases eliminatòries, la
convocatòria es resoldrà dins el termini
màxim de dos mesos a partir de l’endemà
de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds.

—10 Resolució del concurs
10.1 La resolució definitiva del concurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEX 2

Identificació del lloc: OESV-113

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Servei d’Informàtica Edu-

cativa i Acadèmica.
Unitat directiva: DG d’Ordenació i Inno-

vació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: De-

cret 320/2000, de 27 de setembre, de re-
estructuració del Departament d’Ensenya-
ment (DOGC núm. 3242, de 10.10.2000),
modificat pel Decret 89/2001, de 20 de març
(DOGC núm. 3360, de 2.4.2001).

Nivell: 27.
Complement específic: 3.304.956 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

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

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general
—3 Contingut funcional

Missió: planificar i coordinar l’execució de
les actuacions tècniques i educatives neces-
sàries per al desenvolupament efectiu dels
projectes i actuacions que materialitzen una
integració adequada de la tecnologia de la
informació en l’educació.

Finalitats/funcions:
a) Coordinar i realitzar actuacions en re-

lació amb la instal·lació, utilització i mante-
niment de maquinari, programari i serveis de
telecomunicació als centres docents i ser-
veis educatius.

b) Fer el seguiment de projectes, de la
formació i de la prestació de serveis infor-
màtics i de telecomunicació al professorat
i centres docents en relació amb el seu ús
educatiu, administratiu i acadèmic.

c) Realitzar activitats de recerca, desen-
volupament, producció i difusió de materi-
als i continguts en relació amb els usos
educatius i administratius de les tecnologi-
es de la informació i de la comunicació.

d) Coordinar les actuacions d’informació,
documentació, suport i difusió destinades
a potenciar l’ensenyament i la gestió aca-
dèmica mitjançant les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Planifica i coordina les actuacions que

es realitzen dins el Servei d’Informàtica Edu-
cativa i Acadèmica, en les àrees d’experi-
ències i formació, documentació i sistemes.

b) Planif ica i executa les actuacions
associades a la definició de les característi-
ques tècniques mínimes, i posterior homo-
logació del maquinari i programari educa-
tiu.

c) Planifica i executa les actuacions as-
sociades a la producció, adquisició, instal·-
lació i manteniment de materials informàtics
destinats a utilitzacions educatives, admi-
nistratives i acadèmiques.

d) Planifica i executa el conjunt d’activi-
tats adreçades a la integració educativa de
la tecnologia de la informació, i al correspo-
nent desenvolupament curricular.

e) Realitza actuacions d’informació, do-
cumentació, edició i relació associades a la
utilització educativa de les eines i metodo-
logies informàtiques.

f) Planifica i executa el disseny, convoca-
tòria, realització i supervisió de les actuaci-
ons de formació permanent del professorat
en l’àmbit de la tecnologia de la informació.

g) Planifica i executa la realització de pro-
jectes de desenvolupament i de provisió de
serveis que fan ús de la tecnologia de la
informació i la comunicació, per a usos
educatius, administratius i acadèmics.

h) Gestiona els mitjans i recursos tecno-
lògics propis, en connexió amb les activi-
tats en informàtica educativa, administrati-
va i acadèmica; en especial els associats a
la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.
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i) Promou la realització d’activitats de re-
cerca i desenvolupament en l’àmbit dels
usos educatius i administratius de la tecno-
logia de la informació i la comunicació edu-
cativa.

j) Fa el seguiment específic de les actu-
acions de creació i manteniment d’infraes-
tructures físiques i lògiques de formació del
professorat.

k) Fa el seguiment de l’actualització tec-
nològica del sistema educatiu, de suport a la
millora de l’ensenyament i l’aprenentatge, i
de les actuacions de gestió administrativa i
acadèmica.

l) Elabora la proposta de pressupost i co-
ordina la seva execució quan ha estat as-
signat.

—4 Altres característiques
Coneixements i/o experiència conveni-

ents: formació superior sobre disciplina tec-
nològica (enginyeria, informàtica o relacio-
nat).

Nivell alt d’anglès.
Altres coneixements: coneixements es-

pecífics sobre tecnologia de la informació,
incloses les seves implicacions educatives
i organitzatives.

Coneixements en relació a la utilització
educativa de la tecnologia de la informació.

Identificació del lloc: OESV-114.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Servei de Mitjans Audiovi-

suals.
Unitat directiva: DG d’Ordenació i Inno-

vació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: De-

cret 320/2000, de 27 de setembre, de re-
estructuració del Departament d’Ensenya-
ment (DOGC núm. 3242, de 10.10.2000),
modificat pel Decret 89/2001, de 20 de març
(DOGC núm. 3360, de 2.4.2001).

Nivell: 26.
Complement específic: 3.083.760 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

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

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional
Missió: fomentar l’ús dels mitjans audio-

visuals com a recurs didàctic i com a llen-
guatge en el món educatiu, mitjançant les
tasques que realitza sobre investigació, cre-
ació de materials audiovisuals didàctics,
dotació de materials i coordinació d’expe-
riències.

Finalitats/funcions:
a) Coordinar i realitzar actuacions en re-

lació amb la instal·lació, utilització i mante-
niment de maquinari i programari audiovi-
sual als centres docents i serveis educatius.

b) Fer el seguiment de projectes i de les
actuacions de formació, informació, docu-
mentació i suport per a la generalització de
l’aplicació didàctica dels llenguatges, recur-
sos i tecnologies audiovisuals.

c) Promoure la producció de vídeos, ma-
terials multimèdia i continguts digitals i la seva
divulgació en els diferents canals i mitjans de
difusió.

d) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora el pla de treball per a l’ús dels

audiovisuals en el món educatiu.
b) Coordina grups de treball i seminaris.
c) Dirigeix la producció de vídeos didàc-

tics del Departament d’Ensenyament.
d) Supervisa i organitza les estratègies de

formació permanent del professorat.
e) Coordina la producció de la programa-

ció de la televisió educativa.
f) Elabora la proposta de pressupost i co-

ordina la seva execució quan ha estat as-
signat.

g) Dóna suport al funcionament dels re-
cursos audiovisuals del Departament d’En-
senyament.

—4 Altres característiques
Coneixements i/o experiència conveni-

ents: nivell mitjà d’anglès. Coneixements de
llengua catalana de nivell D de la Junta
Permanent de Català o equivalent.

Altres coneixements: coneixements espe-
cífics sobre producció de vídeos didàctics i
didàctica de la imatge.

Coneixements de realització videogràfica,
guionització, noves tecnologies de la infor-
mació i la comunicació.

Identificació del lloc: OESV-115

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Servei d’Ordenació Curri-

cular.
Unitat directiva: DG d’Ordenació i Inno-

vació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: De-

cret 320/2000, de 27 de setembre, de rees-
tructuració del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 3242, de 10.10.2000), modifi-
cat pel Decret 89/2001, de 20 de març (DOGC
núm. 3360, de 2.4.2001).

Nivell: 27.
Complement específic: 3.304.956 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

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

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

ministració/escala superior d’administració
general; titulats superiors psicòlegs; titulats
superiors pedagogs; docents A.

—3 Contingut funcional
Missió: dirigir l’elaboració dels nous cur-

rículums de tots els cicles i etapes educa-
tives no universitàries, llevat de la formació
professional i la seva actualització.

Finalitats/funcions:
a) Elaborar propostes en relació amb el

disseny de currículums i plans d’estudis de
l’ensenyament infantil, primari, secundari
obligatori, batxillerat i ensenyaments de
règim especial.

b) Proposar els canvis, les actualitzaci-
ons i les millores generals en el currículum.

c) Elaborar models d’instruments i pro-
ves per al suport a l’avaluació interna dels
centres docents i per a l’accés als diferents
nivells educatius i per a l’obtenció dels tí-
tols de graduat en educació secundària i
batxiller.

d) Informar sobre l’adequació de les di-
ferents titulacions per impartir les diferents
àrees del currículum en els casos no pre-
vistos en la normativa d’accés als diversos
cossos docents.

e) Elaborar propostes d’equivalència aca-
dèmica de diferents currículums escolars i
les d’equivalència a efectes laborals als tí-
tols de graduat en educació secundària i
batxillerat i als certificats de català.

f) Proposar l’homologació de llibres de
text i material didàctic.

g) Estudiar i proposar la regularització
d’expedients acadèmics d’alumnes.

h) Informar i orientar, si s’escau, sobre els
diferents projectes que desenvolupin els
centres docents.

i) Dissenyar els currículums pels ensenya-
ments artístics, així com les proves d’accés.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Dissenya un pla bianual per a la dis-

cussió general i elaboració dels currículums.
b) Coordina grups de treball formats per

diferents professionals.
c) Coordina l’elaboració de textos i ma-

terials per a publicar.
d) Informa als directors generals.
e) Col·labora en la proposta d’objectius

al Servei d’Inspecció i al Servei de Progra-
mació, Avaluació i Recursos Pedagògics.

f) Proposa actuacions de caràcter norma-
tiu i reglamentari.

g) Presideix la comissió d’homologació
de llibres de text.

h) Proposa la distribució del pressupost
per a l’elaboració del currículum, proves,
materials curriculars i informes.

i) Manté reunions periòdiques amb direc-
tors de centres educatius.

j) Proposa la definició del perfil del pro-
fessorat de les diferents etapes educatives.

—4 Altres característiques
Coneixements i/o experiència conveni-

ents: psicologia, pedagogia i idiomes. Ex-
periència docent.

Altres coneixements: coneixements amplis
i profunds sobre disseny curricular i plans
d’estudis.

Avaluació interna dels centres docents.

Identificació del lloc: OESG-116.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: responsable d’ensenya-

ments primaris.
Unitat directiva: DG d’Ordenació i Inno-

vació Educativa.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 18.
Complement específic: 724.248 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

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

ral.
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Especificació de cossos: administratiu/es-
cala administrativa; auxiliar d’administració/
escala auxiliar administrativa.

—3 Contingut funcional
Missió: coordinar i participar en l’elabo-

ració d’estudis i propostes en relació amb
el disseny de currículums, models d’instru-
ments i proves per al suport a l’avaluació
interna, per als centres docents d’educació
infantil i primària, amb la finalitat d’introduir
canvis, actualitzacions i millores en aquests
àmbits de l’ensenyament.

Finalitats/funcions:
a) Participar en l’elaboració d’estudis i

propostes.
b) Programar les diferents tasques tèc-

niques i específiques.
c) Informar sobre experiències d’aplica-

ció dels currículums i d’avaluacions.
d) Informar sobre les propostes de can-

vis, actualitzacions i millores generals en els
currículums.

e) Participar en l’elaboració de proves per
al suport a l’avaluació interna.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora propostes d’aplicació dels cur-

rículums, dels plans d’estudis i d’avaluació
interna.

b) Revisa els projectes dels concursos i
publicacions de materials curriculars.

c) Elabora models d’organització escolar.
d) Participa en l’elaboració de normati-

ves.
e) Organitza i informa sobre experiènci-

es d’aplicació i innovació dels currículums i
dels plans d’avaluació interna.

f) Participa en l’elaboració de proves per
al suport a l’avaluació interna.

g) Elabora prescripcions tècniques de
material didàctic i participa en les comissi-
ons de selecció de material escolar i edu-
catiu.

h) Col·labora amb altres serveis.
i) Atén telefònicament i per escrit les in-

cidències d’alumnes i professors.

—4 Altres característiques
Altres coneixements: coneixements espe-

cífics sobre normativa de l’àmbit educatiu,
currículums i avaluació.

Coneixement de procediment i eines ad-
ministratives.

Identificació del lloc: OESG-117.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: responsable d’ensenya-

ments musicals.
Unitat directiva: DG d’Ordenació i Inno-

vació Educativa
Localitat: Barcelona.
Nivell: 23.
Complement específic: 1.367.292 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

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

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administra-
ció general.

—3 Contingut funcional
Missió: coordinar l’elaboració de la nor-

mativa que estableix l’ordenació curricular

dels ensenyaments de règim especial de
música i proposar i gestionar les actuaci-
ons que d’acord amb aquella són compe-
tència de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa.

Finalitats/funcions:
a) Coordinar l’elaboració de projectes

d’ordenació curricular de música.
b) Proposar l’elaboració de projectes nor-

matius de desenvolupament de l’ordenació
i avaluació dels ensenyaments musicals.

c) Coordinar la preparació de documents
relatius al desenvolupament curricular dels
ensenyaments musicals.

d) Proposar l’elaboració de projectes nor-
matius relatius a les proves d’accés.

e) Gestionar l’habilitació del professorat
de música.

f) Fer propostes de resolució d’incidèn-
cies d’alumnes i professorat relatives al cur-
rículum.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordina l’elaboració de la normativa

curricular.
b) Elabora propostes de projectes  de

desenvolupament de la normativa curricu-
lar.

c) Elabora propostes de projectes de nor-
mativa referent a les proves d’accés.

d) Elabora propostes de resolució de no-
menament de components de comissions
avaluadores.

e) Coordina l’execució d’exemples de
desenvolupament curricular.

f) Atén telefònicament i per escrit les in-
cidències d’alumnes i professors.

g) Elabora propostes d’habilitació de pro-
fessorat de música.

h) Coordina la preparació de les proves
d’accés.

i) Elabora informes sobre resultats de les
proves d’accés.

j) Promociona intercanvis de formacions
musicals i solistes.

—4 Altres característiques
Altres coneixements: coneixements espe-

cífics sobre el sistema educatiu i disseny cur-
ricular dels ensenyaments musicals.

Identificació del lloc: CDSV-118.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Servei de Planificació i Es-

colarització.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-

tres Docents
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: De-

cret 320/2000, de 27 de setembre, de re-
estructuració del Departament d’Ensenya-
ment (DOGC núm. 3242, de 10.10.2000),
modificat pel Decret 89/2001, de 20 de març
(DOGC núm. 3360, de 2.4.2001).

Nivell: 27.
Complement específic: 3.488.796 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

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

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

ministració/escala superior d’administració
general; docents A.

—3 Contingut funcional
Missió: determinar a partir de l’escolarit-

zació actual, dels centres docents existents
i de la previsió de cens escolar, l’oferta
educativa, tant en el sector públic com en
el privat, que s’ha de dur a terme a cada
municipi de Catalunya, així com definir el
tipus i nombre de centres necessaris per
atendre, a mig i llarg termini, la demanda de
llocs escolars, i proposar les actuacions ar-
quitectòniques escaients per escolaritzar els
alumnes en òptimes condicions, d’acord
amb els plans d’actuació del Departament.

Finalitats/funcions:
a) Recaptar, estudiar, elaborar i organit-

zar les dades sobre els diferents factors
incidents en l’àmbit d’actuació de l’Admi-
nistració educativa a Catalunya.

b) Elaborar propostes relacionades amb
l’escolarització de cada curs acadèmic.

c) Fer el seguiment i el control de l’esco-
larització, els registres de centres i de títols
acadèmics no universitaris i elaborar els
plans d’actuació del Departament en matè-
ria de centres i serveis educatius.

d) Preparar els estudis de base i elabo-
rar els plans d’actuació del Departament a
mitjà i llarg termini en matèria de planifica-
ció escolar, de construccions escolars i
d’equipaments educatius.

e) Elaborar estudis sobre la matrícula dels
centres públics i privats, fer-ne el seguiment
i control, així com gestionar les dades dels
alumnes.

f) Elaborar propostes d’actuació en les
matèries assignades.

g) Qualsevol altra funció que li sigui en-
comanada en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Dirigeix la confecció i revisió periòdica

dels mapes escolars dels ensenyaments de
règim general i especialitzats i coordina les
diferents informacions i publicacions que
sobre l’oferta educativa i la implantació dels
nous ensenyaments ha de proporcionar el
Departament.

b) Determina, a partir de l’anàlisi de les
dades actuals d’escolarització i les previsi-
ons de cens escolar, l’oferta educativa, tant
en el sector públic com en el privat, que és
convenient en els diferents municipis de
Catalunya, posant èmfasi en la implantació
de la nova formació professional i dels en-
senyaments especialitzats.

c) Determina el nombre i tipus de cen-
tres necessaris per atendre la demanda
d’escolarització i defineix les necessitats de
noves construccions o reformes d’edificis
docents participant, en col·laboració amb
altres unitats de la Direcció General de
Centres Docents, en les propostes de tem-
poralització de la seva execució.

d) Dirigeix i supervisa les tasques que re-
alitzen els tècnics de planificació que treba-
llen a les diferents delegacions territorials i
a serveis centrals.

e) Elabora les propostes de plans d’ac-
tuació de la Direcció General en matèria
d’oferta educativa, a mig i llarg termini, a
partir dels estudis realitzats sobre l’evolu-
ció de la implantació del nou sistema edu-
catiu.

f) Dirigeix i organitza la recollida de les da-
des de preinscripció i matrícula de cada curs
acadèmic de tots els alumnes no universi-
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taris de Catalunya, que s’incorporen a una
base de dades accessible per a altres pro-
cessos relacionats amb l’escolarització dels
alumnes com són els serveis de transport i
menjador i els ajuts a l’estudi.

g) Organitza i supervisa el procés d’ex-
pedició i registre dels títols acadèmics i pro-
fessionals de tots els alumnes de Catalunya
que cursen ensenyaments regulats a la
LOGSE i coordina la gestió dels responsa-
bles dels departaments de Benestar Social
i Indústria, Comerç i Turisme que també
tenen competències en aquesta matèria.

h) Estableix els mecanismes pel control
dels requisits legals exigits per a l’expedició
dels títols acadèmics i professionals.

i) Té cura de la distribució inicial dels lli-
bres d’escolaritat corresponents a diferents
nivells educatius, i que s’han de distribuir
cada curs als centres docents.

j) Vetlla pel correcte manteniment de les
dades identificatives dels llibres d’escolari-
tat al llarg de l’escolarització de l’alumne, i
les gestiona a partir de la seva incorporació
a una base de dades de llibres d’escolari-
tat.

k) Controla i supervisa que les dades ad-
ministratives de tots els centres docents de
Catalunya quedin registrades en el Registre
de centres docents del Departament d’En-
senyament i visa l’emissió de les certificaci-
ons amb efectes administratius i/o fiscals,
de les dades registrals, que afecten aquests
centres docents.

l) Administra i controla la gestió de les ba-
ses de dades d’alumnes, títols, llibres d’es-
colaritat i centres docents, i participa en
l’anàlisi de les aplicacions informàtiques que
permeten facilitar la gestió administrativa
d’aquests àmbits, aproximant-la als centres
docents mitjançant l’ús de procediments te-
lemàtics (Infovia/Internet).

m) Elabora propostes de projectes nor-
matius relatius als àmbits d’actuació dels re-
gistres assignats així com les instruccions
per a la gestió de la recollida de dades de
matrícula i expedició de títols i llibres d’es-
colaritat.

n) Elabora informes sobre aspectes rela-
cionats amb la implantació del nou sistema
educatiu i l’oferta de llocs escolars, així com
sobre les necessitats que es detecten en
matèria de formació professional.
—4 Altres característiques

Coneixements i/o experiència conveni-
ents: experiència en planificació escolar tant
pel que fa a les necessitats d’escolarització
com en la definició de les tipologies dels
centres docents per tal d’adequar-los a les
necessitats del currículum escolar.

Altres coneixements
Coneixements sobre: a) sistema educa-

tiu, b) anàlisi de dades relatives a l’escola-
rització dels alumnes, c) definició de tipolo-
gies dels edificis docents segons necessitats
d’escolarització, d) reordenació de l’oferta
educativa, e) legislació referent a la gestió
administrativa dels centres docents i la
gestió acadèmica dels alumnes, f) vies in-
formàtiques de transmissió de dades.

Identificació del lloc: CDNG-119.
—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Negociat de Preinscripció i
Matriculació.

Unitat directiva: Direcció General de Cen-
tres Docents.

Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: Or-

dre de 28 de setembre de 2000, per la qual
s’adapten els negociats del Departament
d’Ensenyament al Decret 320/2000, de 27
de setembre, de reestructuració del Depar-
tament d’Ensenyament, i se n’aprova la des-
cripció de les funcions (DOGC núm. 3243,
d’11.10.2000), modificada per l’Ordre de 24
d’abril de 2001 (DOGC núm. 3379, de
2.5.2001).

Nivell: 16.
Complement específic: 715.104 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

—2 Requisits de participació
Grups: C/D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: Administració gene-

ral.
Especificació de cossos: administratiu/es-

cala administrativa; auxiliar d’administració/
escala auxiliar administrativa.

—3 Contingut funcional
Missió: gestionar les dades pertinents de

matrícula per tal de resoldre les preinscrip-
cions i la matrícula.

Finalitats/funcions: vetllar per les tasques
relacionades amb la preinscripció i la matri-
culació d’alumnes, així com controlar les
dades relatives a aquests dos processos.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Gestiona les dades corresponents als

alumnes preinscrits i matriculats per a cada
curs escolar.

b) Elabora propostes de resolució de re-
cursos d’alçada presentats a la Direcció Ge-
neral en relació a la preinscripció i matrícula
d’alumnes.

c) Gestiona les trameses de llibres d’es-
colaritat.

d) Elabora resums anuals de dades de
preinscripció i matrícula.

e) Gestiona i elabora resums de dades
d’escolarització corresponents als ensenya-
ments de règim general i de règim especial.

h) Elabora estudis i propostes relatives a
l’escolarització.

i) Du a terme el manteniment de bases
de dades relatives a l’escolarització.

j) Tramet als centres docents les instruc-
cions i resolucions relatives a la preinscrip-
ció i matrícula.

—4 Altres característiques
Altres coneixements: coneixements espe-

cífics sobre: a) reglamentació de preinscrip-
ció i matrícula, b) règim de centres docents.

Coneixements d’interpretació i elaboració
de dades estadístiques. Informàtica a nivell
d’usuari.

Identificació del lloc: CDSV-120.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Servei de Gestió de Beques

i Ajuts.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-

tres Docents
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: De-

cret 320/2000, de 27 de setembre, de re-
estructuració del Departament d’Ensenya-

ment (DOGC núm. 3242, de 10.10.2000),
modificat pel Decret 89/2001, de 20 de març
(DOGC núm. 3369, de 2.4.2001).

Nivell: 26.
Complement específic: 3.083.760 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.

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

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional
Missió: controlar el  pressupost des de

l’elaboració del seu avantprojecte fins la
seva gestió amb l’objectiu d’optimitzar re-
cursos en els serveis escolars de transport
i menjador, en coherència amb les necessi-
tats detectades.

Finalitats/funcions:
a) Gestionar i coordinar el transport es-

colar.
b) Gestionar i coordinar el servei de men-

jador escolar dels centres docents públics.
c) Elaborar les diferents convocatòries

per a la concessió de beques i ajuts a l’es-
tudi.

d) Planificar i organitzar els intercanvis en-
tre escoles de Catalunya amb escoles d’al-
tres comunitats autònomes.

e) Gestionar la concessió d’ajuts esco-
lars a alumnes en situació de llarga malal-
tia.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora l’avantprojecte de pressupost.
b) Vetlla pel bon funcionament dels ser-

veis escolars de transport, menjador i els
ajuts corresponents i per la correcta aplica-
ció de la normativa reguladora dels esmen-
tats serveis a tot Catalunya.

c) Manté contacte permanent amb les
delegacions territorials i amb els consells co-
marcals per tal de resoldre els problemes
que es deriven de la gestió dels serveis
escolars de transport i menjador i els ajuts
corresponents.

d) Elabora la documentació i previsions
de despesa per a la tramitació de l’Acord
de Govern per a les despeses plurianuals.

e) Elabora les propostes d’addendes
d’actualització econòmica i de regularitza-
ció econòmica per a cada curs escolar i
negocia amb les delegacions territorials i els
consells comarcals els pressupostos pre-
sentats pel Departament d’Ensenyament,
per tal que les esmentades addendes siguin
formalitzades per ambdues parts.

f) Analitza les liquidacions econòmiques
presentades pels consells comarcals i inicia
la tramitació dels pagaments.

g) Vetlla perquè s’executi el pressupost
correctament i en els terminis fixats a l’inici
de l’exercici pressupostari.

h) Supervisa i coordina les actuacions de
les delegacions territorials pel que fa a la
gestió de les diferents convocatòries del
MEC.

i) Assisteix a les reunions de les diferents
comissions.
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j) Gestiona el programa escoles viatge-
res que desenvolupa conjuntament el De-
partament d’Ensenyament i el MEC, d’acord
amb el conveni de col·laboració subscrit
entre ambdues administracions.

—4 Altres característiques
Altres coneixements
Coneixements específics sobre: a) orga-

nització i gestió del sistema educatiu a
Catalunya i normativa aplicable; b) procedi-
ment administratiu; c) gestió econòmica i
pressupostària; d) contractació administra-
tiva; e) gestió dels serveis públics i gestió
de subvencions; f) funcionament i organit-
zació de l’Administració local (consells co-
marcals).

Identificació del lloc: CDSG-121.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: responsable de transport i

menjador escolar.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-

tres Docents.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 22.
Complement específic: 1.236.276 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

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

ral.
Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general.

—3 Contingut funcional
Missió: coordinar la gestió dels serveis de

transport i menjador escolar que es presten
a tot Catalunya, sigui mitjançant delegació
de gestió de competències en els consells
comarcals, sigui com a gestió pròpia en
l’àmbit de la ciutat de Barcelona, d’acord
amb la legislació vigent i les corresponents
instruccions.

Finalitats/funcions:
a) Coordinar la preparació dels continguts

de les addendes dels convenis per a cada
curs amb els consells comarcals.

b) Analitzar els pressupostos econòmics
presentats pels consells comarcals i les de-
legacions territorials i les possibles modifi-
cacions que es proposin.

c) Controlar les justificacions econòmi-
ques sobre despesa realitzada.

d) Controlar la recepció i depuració de les
dades dels usuaris dels serveis escolars de
transport i menjador i dels ajuts procedents
dels consells comarcals.

e) Atendre les peticions de transport es-
colar i d’ajuts individuals de desplaçament
i ajuts individuals de menjador a la ciutat de
Barcelona, i fer-ne el seguiment i controlar-
ne la despesa.

f) Preparar l’avantprojecte de pressupost
dels crèdits corresponents a aquestes des-
peses, gestionar-lo i fer-ne el seguiment.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Prepara els elements per a les propos-

tes de resposta a les preguntes parlamen-
tàries o del Síndic de Greuges.

b) Prepara les respostes a la correspon-
dència procedent de centres, institucions,
consells comarcals, particulars, etc.

c) Elabora els avantprojectes de norma-
tiva sobre transport i menjadors escolars.

d) Controla la recepció i depuració de da-
des procedents dels consells comarcals i de
les delegacions i l’aplicació que les gestio-
na.

e) Vetlla la preparació de la documenta-
ció comptable.

f) Controla les justificacions dels consells
comarcals sobre les despeses realitzades en
l’aplicació dels convenis signats.

g) Controla el funcionament del transport
escolar de Barcelona ciutat i prepara els
plecs de prescripcions tècniques per al
concurs públic on s’adjudiquen les rutes de
transport escolar.

h) Controla la concessió dels ajuts indi-
viduals de transport i de menjador a la ciu-
tat de Barcelona estudiant-ne les propos-
tes de la delegació territorial. Prepara la
convocatòria d’ajuts individuals de menja-
dor de la ciutat de Barcelona i en controla
la seva aplicació.

—4 Altres característiques
Altres coneixements: coneixements espe-

cífics sobre procediment administratiu i con-
tractació administrativa.

Gestió pressupostària i comptabilitat.

Identificació del lloc: CDSG-122.

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: responsable de planificació

escolar.
Unitat directiva: Direcció General de Cen-

tres Docents
Localitat: Barcelona.
Nivell: 22.
Complement específic: 828.444 ptes.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

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

ral.
Especificació de cossos: de gestió d’ad-

ministració/escala de gestió d’administració
general; administratiu/escala administrativa.

—3 Contingut funcional
Missió: elaborar el programa i registrar les

actuacions arquitectòniques que es deriven
de l’estudi de les necessitats d’escolaritza-
ció en els diferents municipis de Catalunya,
per tal de preparar els encàrrecs de les
obres.

Finalitats/funcions: preparar les propos-
tes per tal de fer els encàrrecs de les dife-
rents actuacions arquitectòniques que es
deriven de l’estudi de les necessitats d’es-
colarització de Catalunya i de l’estudi de
l’estat de manteniment d’edificis.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora els informes d’escolarització

pertinents de cada municipi.
b) Actualitza les dades demogràfiques en

funció dels moviments migratoris.
c) Analitza les dades demogràfiques dels

municipis de Catalunya per tal de preveure
les necessitats d’escolarització.

d) Detalla la planificació de les actuaci-
ons arquitectòniques.

e) Fa el seguiment del compliment del
Mapa Escolar.

f) Integra noves actuacions arquitectòni-
ques no previstes en el Mapa, derivades
d’increments demogràfics.

—4 Altres característiques
Altres coneixements
Coneixements específics sobre: a) norma-

tiva dels centres docents, b) tipologia arqui-
tectònica dels centres i currículum escolar,
c) gestió d’escolarització en centres docents,
d) eines de gestió de dades estadístiques de
població per a la planificació escolar, e) apli-
cacions informàtiques relacionades amb la
planificació de les construccions escolars.

(01.257.009)

DECRET 247/2001, de 12 de setembre, pel
qual es creen els Premis Catalunya d’Edu-
cació, de reconeixement social a mestres,
professores, professors, centres d’ensenya-
ment i institucions impulsors de l’escola
catalana.

La Generalitat de Catalunya estima ne-
cessari impulsar el reconeixement social de
la figura de les mestres, dels mestres, de
les professores, dels professors, dels cen-
tres docents i de les institucions que s’han
significat pel seu servei a l’educació i a la
societat catalana, i pel seu compromís en
la construcció d’un país més culte i cohe-
sionat.

Per tot això, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya,

Decreto:

Article 1. Amb la finalitat de reconèixer la
tasca de mestres, professores, professors,
centres i institucions a favor de la construc-
ció d’una escola de qualitat al servei de la
societat catalana, es creen els Premis
Catalunya d’Educació, amb tres categories:

a) De reconeixement a mestres, profes-
sores o professors que han excellit en l’exer-
cici de la seva tasca docent.

b) De reconeixement a centres docents
que imparteixen ensenyaments de règim
general o especial degudament autoritzats
pel Departament d’Ensenyament i que han
dut a terme experiències reeixides d’inno-
vació pedagògica.

c) De reconeixement a institucions que han
contribuït al procés de construcció d’una es-
cola catalana de qualitat al servei de la so-
cietat catalana i que s’han distingit per la
defensa de l’educació i els seus valors.

Article 2. La convocatòria dels premis, la
composició del jurat que els ha d’atorgar i
la seva concessió  es faran públics mitjan-
çant resolució de la consellera d’Ensenya-
ment.

Article 3. Els Premis, un per a cada cate-
goria en cada curs acadèmic, consistiran en
un diploma acreditatiu i en el lliurament de
les quantitats següents: 1.996.632 pesse-
tes (12.000 euros) en les categories a) i b),
i 998.316 pessetes (6.000 euros) en la ca-
tegoria c).
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Es podrà concedir un premi, amb caràc-
ter extraordinari, per l’excepcionalitat de la
personalitat, del centre docent o de la ins-
titució, dotat amb la quantitat que corres-
pongui a la categoria del premi extraordina-
ri atorgat.

Disposicions finals

—1 Es faculta la consellera d’Ensenyament
per adoptar les mesures necessàries per a
l’execució d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor el ma-
teix dia que es publiqui al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de setembre de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.219.024)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual s’atribueix una nova denominació
específica a diversos col·legis d’educació
infantil i primària.

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

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats que els centres compleixen els
requisits que exigeix l’article 6 de l’annex del
Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir als col·legis d’educació infantil i
primària que consten a l’annex d’aquesta
Resolució les noves denominacions espe-
cífiques que s’hi indiquen.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-

ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 10 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Garrotxa.
Municipi: Mieres.
Localitat: Mieres.
Codi del centre: 17002201.
Adreça: can Caló, s/n.
Antiga denominació: de Mieres.
Nova denominació: Finestres.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
Codi del centre: 08037978.
Adreça: c. Terra Alta, s/n.
Antiga denominació: Fontsanta.
Nova denominació: Suris.

(01.218.027)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual es dóna publicitat a subvencions con-
cedides pel Departament d’Ensenyament.

Atès el que disposa l’article 94.7 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 25/1998, de mesures administra-
tives, fiscals i d’adaptació a l’euro i per les
Lleis 4/2000 i 15/2000, de mesures fiscals
i administratives, sobre la publicació al
DOGC de les subvencions concedides pels
departaments de la Generalitat;

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

Resolc:

Donar publicitat a diverses subvencions
concedides pel Departament d’Ensenya-
ment durant el primer semestre de 2001,
que es detallen a l’annex d’aquesta Reso-
lució, de conformitat amb l’article 94.7 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 25/1998, de mesures administra-
tives, fiscals i d’adaptació a l’euro; per la
Llei 4/2000, de mesures fiscals i adminis-
tratives, i per la Llei 15/2000.

Barcelona, 10 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001, DOGC 3406,
d’11.6.01)

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Beneficiari: Associació Amics de Vicki Sherpa.
Quantitat concedida: 3.600.000 ptes.
(21.636,44 euros).
Finalitat: contribuir en les despeses del per-
sonal de direcció de l’Escola de Mestres
Maria Antònia Canals.
Crèdit pressupostari: 06.01.480.01/0.

Beneficiari: Associació Consell Català de la
Música.
Quantitat concedida: 3.500.000 ptes.
(21.035,42 euros).
Finalitat: contribuir en les despeses de les
activitats que es realitzaran en l’àmbit de
l’educació musical durant l’any 2001.
Crèdit pressupostari: 06.01.480.01/0.

Beneficiari: Federació d’associacions de
mares i pares d’alumnes de Catalunya.
Quantitat concedida: 3.600.000 ptes.
(21.636,44 euros).
Finalitat: contribuir en les despeses del Con-
grés que s’organitza amb motiu del seu 25è
aniversari.
Crèdit pressupostari: 06.01.480.01/0.

Beneficiari: Fundació Catalana Síndrome de
Down.
Quantitat concedida: 9.360.000 ptes.
(56.254,73 euros).
Finalitat: col·laborar en les despeses de fun-
cionament derivades del seguiment dels
alumnes amb síndrome de Down.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.02/2.

Beneficiari: Escolania de Montserrat.
Quantitat concedida: 5.000.000 ptes.
(30.050,61 euros).
Finalitat: contribuir a la realització d’experi-
ències artisticomusicals que signifiquin una
aportació a la formació integral dels infants
en el període d’escolarització obligatòria.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.01/6.

Beneficiari: Associació Amics de la Bressola.
Quantitat concedida: 3.000.000 ptes.
(18.030,36 euros).
Finalitat: col·laborar en les despeses de fun-
cionament derivades de les actuacions de
difusió de la llengua i la cultura catalanes
realitzades durant el curs 2000-2001.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.01/6.

Beneficiari: Centre Unesco de Catalunya.
Quantitat concedida: 3.500.000 ptes.
(21.035,42 euros).
Finalitat: col·laborar en la realització del pro-
jecte coordinació de la xarxa d’escoles as-
sociades a la Unesco.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.01/6.

Beneficiari: Fundació Orfeó Català - Palau
de la Música Catalana.
Quantitat concedida: 3.500.000 ptes.
(21.035,42 euros).
Finalitat: col·laborar en les despeses d’or-
ganització de la campanya Les escoles al
Palau.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.01/6.
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Beneficiari: Associació Acció Escolar del
Congrés de Cultura Catalana.
Quantitat concedida: 4.000.000 ptes.
(24.040,48 euros).
Finalitat: col·laborar en les despeses d’or-
ganització de la 22a campanya El país a
l’escola.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.01/6.

Beneficiari: Associació d’Amics de l’Escola
Comte Guifré.
Quantitat concedida: 5.500.000 ptes.
(33.055,67 euros).
Finalitat: col·laborar en les despeses de fun-
cionament derivades de les actuacions de
foment i desenvolupament de la llengua i la
cultura catalanes a les escoles de la
Catalunya Nord.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.01/6.

Beneficiari: centre Oms i Prat de Manresa.
Quantitat concedida: 1.474.733 ptes.
(8.863,32 euros).
Finalitat: cobrir les despeses de personal per
contractar un zelador.
Crèdit pressupostari: 06.04.480.01/9.

Beneficiari: centre Escola Pia Santa Anna de
Mataró.
Quantitat concedida: 1.518.215 ptes.
(9.124,66 euros).
Finalitat: cobrir les despeses de personal per
contractar dos zeladors.
Crèdit pressupostari: 06.04.480.01/9.

Beneficiari: Fundació Main.
Quantitat concedida: 476.000.000 ptes.
(2.860.817,2 euros).
Finalitat: realització d’activitats específiques
en unitats d’escolarització externa.
Crèdit pressupostari: 06.02.480.05/01.

Beneficiari: Institut Municipal d’Educació de
Barcelona.
Quantitat concedida: 62.000.000 ptes.
(372.627,50 euros).
Finalitat: sosteniment de l’atenció educati-
va als escolars amb deficiències auditives.
Crèdit pressupostari: 06.02.460.01/4.

Beneficiari: Fundació Escoles Familiars Ru-
rals del Penedès.
Quantitat concedida: 32.888.288 ptes.
(197.662,59 euros).
Finalitat: sosteniment de cicles formatius.
Crèdit pressupostari: 06.04.480.05/4.

(01.218.028)

RESOLUCIÓ de 13 d’agost de 2001, per
la qual s’implanten cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior a diversos centres docents públics.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius de formació professional
específica, del seu currículum i la seva ava-
luació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional
específica aconsella reestructurar l’oferta
per tal d’adequar-la a les necessitats i per
aprofitar millor els recursos disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments 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 secundà-
ria i formació professional de grau superior,
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 als centres docents públics que
s’indiquen, amb efectes acadèmics i admi-
nistratius de l’inici del curs escolar 2001-
2002, en els termes que s’especifiquen a
l’annex.

—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.

Barcelona, 13 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

CFPM: cicles formatius de formació pro-
fessional de grau mitjà; CFPS: cicles forma-
tius de formació professional de grau supe-
rior.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.

Denominació: IES Patronat Ribas
Número de codi: 08013391.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: animació d’activitats fisicoesportives.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT - ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Martorell.

Denominació: IES Joan Oró.
Número de codi: 08037152.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Gestió administrativa.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca: Val d’Aran.
Municipi: Les.

Denominació: IES de Les.
Número de codi: 25006148.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: pastisseria i forneria.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Tarragonès
Municipi: Tarragona.

Denominació: IES Ramon de la Torre.
Número de codi: 43007661.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: administració i finances.

(01.220.094)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 1687/01).

—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: 1687/01.

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

díptic EDU365.com.
b) Termini d’execució: deu dies, a comp-

tar des de la data de la constitució de la
garantia definitiva.

—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.

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

—4 Pressupost de licitació
Import màxim: 6.100.000 ptes., IVA inclòs

(36.661,74 euros).

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

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

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

—6 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.
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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: vuit 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 següent dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

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

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

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: tres me-
sos des de l’obertura pública de les ofer-
tes.

—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 al següent
dia hàbil.

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

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 setembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.262.007)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Sol
Solet, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sol Solet, de Lleida, en
petició de canvi de titularitat, 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 Sol
Solet, de Lleida, per canvi de titularitat, 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 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.

Lleida, 5 de juliol de 2001

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25007751.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: c. Serra del Montsec, 6 (amb ac-
cés també pel c. Pirineus, 5).
Titular: Maria Rosa Codina Tarruella.
NIF: 40879298H

S’autoritza el canvi de titularitat, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la seva publicació al DOGC a favor de:

Maria Teresa Roca Cotié i Anna Maria
Amorós Prunera SCP

NIF: G25466541
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: tres unitats de llar d’in-

fants amb capacitat per a 41 llocs escolars

(01.212.011)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2001,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 229/
2001, procediment abreujat, interposat per
l’Associació de Professors d’Ensenyaments
Públics de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de

Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 229/2001, procediment abreu-
jat, interposat per l’Associació de Professors
d’Ensenyaments Públics 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 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 pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 229/2001, procediment
abreujat, interposat contra les instruccions
de 5 d’abril de 2001 que regulen la convo-
catòria dels plans estratègics dels centres
docents sostinguts amb fons públics per al
període 2001-2005. La vista d’aquest pro-
cediment s’ha fixat per al dia 8 de novem-
bre de 2001 a les 12.30 hores a la sala de
vistes del Jutjat Contenciós Administratiu
número 6 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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de setembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.261.090)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2001,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 333/
2001, procediment abreujat,  interposat per
la senyora Rosa M. Sandoval Roig i 19 per-
sones més.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 333/2001, procediment abreu-
jat, interposat per la senyora Rosa M. San-
doval Roig i 19 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
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 pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 333/2001, procediment
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abreujat, interposat contra l’acte de dene-
gació presumpta en relació a la reclamació
del dret a la realització de la revisió mèdica.
La vista d’aquest procediment s’ha fixat pel
dia 13 de novembre de 2001, a les 10.00
hores, a la Sala de Vistes del Jutjat Conten-
ciós Administratiu núm.5 de Barcelona (Ron-
da Universitat, 18), a la qual poden acudir
acompanyats de les proves que els interes-
si proposar.

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

Barcelona, 19 de setembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.261.089)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2001,
de citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 297/2001,

procediment abreujat, interposat per la se-
nyora Ascensión Vázquez López.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 14
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistrat iu núm. 297/2001, procediment
abreujat,  interposat per la senyora As-
censión Vázquez López.

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 pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 297/2001, procediment

abreujat, interposat contra la Resolució de
10 de maig de 2001, per la qual es dicten
instruccions relatives a l’assignació de des-
tinacions al personal interí dels cossos do-
cents d’ensenyaments no universitaris i a la
gestió de la borsa d’aspirants a cobrir pla-
ces vacants i substitucions en règim d’inte-
rinitat d’aquests cossos per al curs 2001-
02. La vista d’aquest procediment s’ha fi-
xat pel dia 29 de novembre de 2001, a les
11,30 hores, a la Sala de Vistes del Jutjat
Contenciós Administratiu núm.14 de Bar-
celona (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 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de setembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.261.092)


