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RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Sant Hilari Sacalm.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Josep, de Sant
Hilari Sacalm, en petició d’obertura de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria, 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



Full de disposicions i actes administratius

1070

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
Sant Josep, de Sant Hilari Sacalm, per
obertura de l’etapa d’educació secundària
obligatòria, 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Girona, 8 d’octubre de 2001

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DE LA SELVA

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Localitat: Sant Hilari Sacalm.
Núm. de codi: 17003446.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. d’Hort Nou, s/n.
Titular: Asociación de Padres de Familia
Sant Hilari.
NIF: Q6755274E.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb dues unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i dues unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

(01.290.145)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Santa Fe, de
Vallgorguina.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del

centre docent privat Santa Fe, de Vall-
gorguina, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Santa Fe, de Vallgorguina,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes de primària que hi ha al centre es dipo-
sitaran al centre docent públic CEIP Palle-
rola, de Sant Celoni, codi 08025770 i la dels
alumnes de secundària a l’IES Baix Mont-
seny, de Sant Celoni, amb número de codi
08034606.

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

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

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

Barcelona, 16 d’octubre de 2001

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

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

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vallgorguina.
Localitat: Vallgorguina.
Núm. de codi: 08030753.
Denominació: Santa Fe.

Adreça: c. Can Pujades, s/n.
Titular: Fundació Privada Santa Fe.
NIF: G59828806.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Santa Fe, de Vall-
gorguina, amb efectes a partir del final del
curs 2000-01.

(01.284.087)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Window Imatge Penedès, de
Vilafranca del Penedès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Window Imatge
Penedès, de Vilafranca del Penedès, en
petició d’autorització d’obertura, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Window Imatge Penedès, de Vilafranca
del Penedès, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
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Barcelona, 16 d’octubre de 2001

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

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

ANNEX

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Localitat: Vilafranca del Penedès.
Núm. de codi: 08059858.
Denominació: Window Imatge Penedès.
Adreça: Carretera d’Igualada, 7.
Titular: Window Comercial, SL.
NIF: B59431726.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Window Imatge Penedès, de Vila-
franca del Penedès, amb efectes a partir del
curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà
Família imatge personal
Cicle formatiu de perruqueria, amb 2

grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(01.284.091)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Estel, de Sant Pere de Riude-
bitlles.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Estel, de Sant Pere
de Riudebitlles, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 353/2000, de
7 de novembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims de determinats centres
d’educació infantil, 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 Estel, de Sant Pere de Riudebitlles,
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 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,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 16 d’octubre de 2001

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

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

ANNEX

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Localitat: Sant Pere de Riudebitlles.
Núm. de codi: 08027161.
Denominació: Estel.
Adreça: c. Major, 37.
Titular: Escola Estel de Sant Pere de Riude-
bitlles, SCCL.
NIF: F58132137.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Estel, de Sant Pere de Riudebitlles,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-
2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
1 unitat de parvulari amb capacitat per a

18 llocs escolars.
Educació primària:
3 unitats amb capacitat per a 75 llocs es-

colars.

(01.284.120)

EDICTE de 22 d’octubre de 2001, pel qual
es notifica al senyor Juan Antonio Tudela
Ortega la Resolució de 17 de juliol de 2001,
per la qual es resolen els recursos d’alçada
interposats contra la Resolució de 6 d’abril
de 2001, per la qual s’aprova la composició
definitiva de grups a l’IES Narcís Oller, de
Valls.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació al senyor Juan Antonio Tudela
Ortega de la Resolució de 17 de juliol de
2001, per la qual es resolen els recursos

d’alçada interposats contra la Resolució de
6 d’abril de 2001, per la qual s’aprova la
composició definitiva de grups a l’IES Nar-
cís Oller, de Valls, per al curs 2001-2002, i
en aplicació del que disposa l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es notifica que la Resolució de 17 de juliol
de 2001 esmentada està a la disposició de
l’interessat a les dependències de la Direc-
ció General de Centres Docents, Via Augus-
ta, 202, planta 3D, 08021 Barcelona, de
dilluns a divendres en horari d’oficina.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Amador Adell i Segarra
Cap del Servei de Règim Administratiu

(01.291.054)

RESOLUCIÓ  de 30 d’octubre de 2001, que
dóna compliment a les sentències dictades
el 25 de juny de 2000 pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 4 de Barcelona, en el
recurs contenciós administratiu 844/99, in-
terposat pel senyor Jordi Olivares Periu
contra la Resolució de 7 d’abril de 1999.

Mitjançant Resolució de 7 d’abril de 1999
(DOGC núm. 2868, de 15.4.1999) es va
convocar concurs de mèrits per tal de pro-
veir llocs de treball docents vacants, de
caràcter singular, en els centres de recur-
sos pedagògics, de conformitat amb el que
preveu el Decret 155/1994, de 28 de juny
(DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), pel qual
es regulen els serveis educatius del Depar-
tament d’Ensenyament, el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública, el Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre, i el Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de
treball de l’Administració de la Generalitat.

En data 25 de juny de 2000, el Jutjat Con-
tenciós Administratiu número 4 de Bar-
celona va dictar sentències en el recurs con-
tenciós administratiu 844/1999, interposat
pel senyor Jordi Olivares Periu contra la Re-
solució de 7 d’abril de 1999 esmentada, la
part dispositiva de les quals declarava la
nul·litat de la seva base 5 de l’annex 1.

Interposat recurs d’apel·lació pel Depar-
tament d’Ensenyament, en data 19 de de-
sembre de 2000, la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va dictar
sentència desestimatòria.

De conformitat amb les sentències es-
mentades que anul·laven la base 5 de l’an-
nex 1 de la resolució de convocatòria, cal
un nou redactat de la base 5 de la Resolu-
ció de 7 d’abril de 1999, garantint la parti-
cipació de tots els concursants, procedint
a l’avaluació prèvia dels mèrits al·legats i a
la seva apreciació i contrast en l’entrevista,
que es farà amb posterioritat a la valoració
dels mèrits, no quedant, per tant, exempt
d’aquesta part cap participant.
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En data 25 de maig de 2001, el Jutjat
Contenciós Administratiu número 4 de
Barcelona va dictar Interlocutòria en relació
amb l’incident d’execució de sentències dic-
tades el 25 de juny de 2000, presentat pel
senyor Olivares Periu, la part dispositiva de
la qual ordenava a l’Administració que es
donés compliment a les sentències.

En conseqüència, atesa la fermesa de les
sentències, i atesa la Interlocutòria de 25
de maig de 2001, i vist el que disposen l’ar-
ticle 118 de la Constitució, els articles 103
i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa,

Resolc:

—1 Donar compliment en els seus propis
termes a les sentències dictades el 25 de
juny de 2000 pel Jutjat Contenciós admi-
nistratiu número 4 de Barcelona, i a la Sen-
tència dictada el 19 de desembre de 2000,
pel Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, en el recurs contenciós administra-
tiu 844/99.

—2 Modificar la redacció de la base 5 de
l’annex 1 de la Resolució de 7 d’abril de
1999, per la qual es convoca concurs de
mèrits per tal de proveir llocs de treball
docents vacants, de caràcter singular, en els
centres de recursos pedagògics, en els
termes que s’estableixen en l’annex 1
d’aquesta Resolució.

—3 Modificar les bases 9, 10 i 12 de l’an-
nex 1 de la Resolució de 7 d’abril de 1999,
per adequar-les al que es disposa en els
apartats 1, 2 i 4 d’aquesta Resolució, en els
termes que s’estableixen a l ’annex 1
d’aquesta Resolució.

—4 Retrotraure l’activitat administrativa,
reobrint la fase de selecció dels candidats
entre els participants que van reunir els
requisits establerts en la base 1 de la Reso-
lució que es modifica i que, en conseqüèn-
cia, van obtenir la qualificació d’admesos a
les llistes definitives de participants adme-
sos i exclosos de la participació en el con-
curs, que es van exposar en els taulers
d’anuncis de les delegacions territorials en
data 26 de maig de 1999, tornant a avaluar
la fase de treball i entrevista per part del
Tribunal.

En queden exclosos els professors que
no es van presentar a l’entrevista i els que
van desistir de la seva participació.

—5 Contra aquesta Resolució les perso-
nes interessades poden promoure incident
d’execució de sentència davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 4 de
Barcelona, de conformitat amb el que es
disposa a l’article 109 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 30 d’octubre de 2001

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

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX 1

Bases

—5 La selecció dels candidats es farà en
dues parts. Ambdues parts hauran d’ésser
superades per poder obtenir destinació en
algun lloc de treball objecte d’aquesta con-
vocatòria.

A) Part A: currículum professional.
La valoració màxima per aquesta part A)

serà de 25 punts i s’aplicarà el barem se-
güent:

a) Experiència professional. Puntuació
màxima: 15 punts.

a.1 Exercici en càrrecs directius. Puntu-
ació màxima: 1 punt.

a.1.1 Per cada any d’exercici com a di-
rectors de centres docents públics i de ser-
veis educatius: 0,25 punts i 0,0208 punts per
mes complet.

a.1.2 Per cada any d’exercici en altres òr-
gans unipersonals de govern en centres
docents públics: 0,15 punts i 0,0125 punts
per mes complet.

a.2 Experiència docent. Puntuació màxi-
ma: 6 punts.

a.2.1 Exercici en un CRP. Puntuació mà-
xima: 5 punts.

Per cada any d’exercici en un lloc de tre-
ball d’un CRP: 0,50 punts i 0,0416 punts
per mes complet.

a.2.2 Exercici en centres docents ordina-
ris. Puntuació màxima: 1,5 punts.

Per cada any d’exercici en llocs de tre-
ball, en un centre d’ensenyament primari o
d’ensenyament secundari: 0,375 punts i
0,0312 punts per mes complet.

a.3 Serveis prestats en l’Administració
educativa. Puntuació màxima: 3 punts.

Per cada any d’exercici en l’Administració
Educativa realitzant tasques tècniques de
gestió directament relacionades amb els
serveis educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts
per mes complet.

a.4 Cursos impartits. Puntuació màxima:
5 punts.

a.4.1 Per participar com a ponent o im-
partir activitats de formació o directament
relacionades amb l’activitat pròpia d’un
CRP: 0,40 punts per cada fracció de 10
hores, fins un màxim de 2 punts.

a.4.2 Per participar com a ponent o im-
partir activitats incloses en el Pla de forma-
ció permanent, reconegudes pel Departa-
ment d’Ensenyament o organitzades per
altres administracions educatives o per les
universitats, sobre temes educatius, suma-
des totes les hores: 0,20 punts per cada
fracció de 10 hores, fins un màxim d’1,50
punts.

a.4.3 Per participar com a ponent o impar-
tir altres activitats de formació (jornades, sim-
posis, etc.) relacionades amb els serveis edu-
catius: 0,15 punts per a cadascun, fins a un
màxim de 0,75 punts.

a.4.4 Per participar com a ponent o im-
partir formació en cursos universitaris de
tercer cicle, fins a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4.1 Si el tema és d’especial interès
per a la tasca d’un centre de recursos, 0,2
punts per cada 10 hores.

a.4.4.2 Per a la resta de temes, 0,15
punts per cada 10 hores.

a.4.5 Per tutoritzar pràctiques en serveis
educatius: 0,40 punts per cada període de

40 hores fins a un màxim d’1 punt (no es
puntuaran els períodes de pràctiques infe-
riors a 40 hores).

La ponència o haver impartit una mateixa
activitat de formació serà puntuable només
per un únic apartat.

a.5 Publicacions. Puntuació màxima: 1
punt.

Per publicacions en llibres i revistes o per
guions de vídeo de difusió nacional, sobre
temes educatius:

a.5.1 Per cada llibre publicat de fins a 3
autors, 0,50 punts.

a.5.2 Per guió de vídeo, 0,25 punts.
a.5.3 Per article publicat en llibre o revis-

ta, 0,15 punts.
a.5.4 Per altres publicacions, 0,10 punts

cada una.
b) Antiguitat. Puntuació màxima: 5 punts.
Per cada any de servei actiu en l’ense-

nyament públic amb nomenament com a
funcionari de carrera docent o com a logo-
peda amb contracte com a personal fix del
Departament d’Ensenyament, exclosos els
tres cursos exigits per concursar: 0,40 punts
i 0,0333 punts per mes complet.

c) Assistència a activitats de formació in-
closes en el Pla de formació permanent re-
conegudes pel Departament d’Ensenyament
o organitzades per altres administracions
educatives o per les universitats. Puntuació
màxima: 4 punts.

c.1 Per l’assistència a activitats de for-
mació directament relacionades amb les
tasques pròpies dels CRP, sumades totes
les hores: 0,30 punts per cada fracció de
15 hores, fins a un màxim de 2 punts.

c.2 Per l’assistència a activitats incloses
en el Pla de formació permanent reconegu-
des pel Departament d’Ensenyament, o
organitzades per altres administracions
educatives o per les universitats sobre te-
mes educatius, sumades totes les hores:
0,20 punts per cada fracció de 15 hores,
fins a un màxim d’1 punt.

c.3 Per l’assistència a altres activitats de
formació (jornades, simposis, etc.) relacio-
nades amb les activitats pròpies dels CRP:
0,10 punts per cada una, fins a un màxim
de 0,5 punts.

c.4 Per l’assistència a cursos universita-
ris de tercer cicle, fins a un màxim d’1,5
punts.

c.4.1 Si el tema és d’interès especial per
la tasca d’un centre de recursos, sumades
totes les hores: 0,60 punts per cada fracció
de 30 hores.

c.4.2 Per a la resta de temes, sumades
totes les hores, 0,30 punts per cada fracció
de 30 hores.

Aquests cursos no es puntuaran si for-
men part d’un programa de doctorat que
es puntuï per un altre apartat.

L’assistència a una mateixa activitat serà
puntuable només per un únic apartat.

d) Titulacions acadèmiques diferents de
l’acreditada per a l’ingrés al cos des del qual
es concursa. Puntuació màxima: 3 punts.

d.1 Per posseir el títol de doctor: 1,5
punts.

d.2 Titulacions de segon cicle: pels es-
tudis corresponents al segon cicle de llicen-
ciatures, enginyeries, arquitectures o títols
declarats legalment equivalents: 1,5 punts.

d.3 Titulacions de primer cicle. Per cada
diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectu-
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ra tècnica o títols declarats legalment equi-
valents o pels estudis corresponents al pri-
mer cicle d’una llicenciatura, enginyeria o
arquitectura: 1,5 punts.

e) Per tenir adquirida la condició de ca-
tedràtic: 1,5 punts.

Per a la superació d’aquesta part A, els
aspirants hauran d’obtenir una puntuació
mínima de 5 punts.

Els participants que hagin retirat la docu-
mentació acreditativa dels mèrits al·legats
de la part A), els hauran de tornar a presen-
tar. A aquests efectes s’obre un termini de
8 dies hàbils comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC
per a la seva presentació al registre del
Departament d’Ensenyament, o de les se-
ves delegacions territorials o per qualsevol
dels mitjans establerts a l’article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el
cas que s’opti per presentar la documenta-
ció en una oficina de correus, es farà en
sobre obert, per tal que sigui datada i sege-
llada per un funcionari de correus abans que
sigui certificada.

B) Part B: treball i entrevista.
El treball escrit tindrà una extensió màxi-

ma de 4 fulls format DIN A4 que versarà
sobre el tema Aportacions dels centres de
recursos pedagògics a l’intercanvi, entre els
docents, d’informació relacionada amb les
seves activitats professionals.

L’entrevista, que hauran de fer els parti-
cipants, servirà per apreciar i contrastar els
mèrits presentats prèviament avaluats, per-
què l’aspirant llegeixi el treball presentat, i
per comentar i aclarir aspectes relacionats

amb aquest treball o amb les tasques a
desenvolupar en el lloc al qual opta.

No podran presentar-se a l’entrevista els
professors que no es van presentar anteri-
orment, i els que van desistir de la seva
participació en la convocatòria establerta
per Resolució de 7 d’abril de 1999.

Les entrevistes tindran lloc a partir del dia
26 de novembre de 2001. A aquests efec-
tes, els aspirants queden convocats el dia i
l’hora assenyalats per a cada un d’ells a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució, a la seu del De-
partament d’Ensenyament, Via Augusta, 202-
226, planta 4, sector C, sala 400. Els aspirants
hauran de presentar-se amb mitja hora d’an-
telació de l’hora convocada.

Els funcionaris docents amb destinació
definitiva en un CRP que en el moment de
la seva participació en la convocatòria es-
tablerta per Resolució de 7 d’abril de 1999
estaven exempts de la presentació del tre-
ball i de l’entrevista hauran de presentar-se
per aquesta part i lliurar el treball al Tribunal
en el moment de començar l’entrevista.

En aquesta part B), els aspirants seran
puntuats de 0 a 13 punts. Per a la supera-
ció d’aquesta part, s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 6,5 punts.

La puntuació total serà la suma de les
puntuacions obtingudes en les parts A) i B).
En cas que es produeixin empats en el total
de la puntuació, es resoldran atenent, suc-
cessivament, la puntuació més alta obtin-
guda en cada un dels apartats del barem
de la part A), d’acord amb l’ordre en què
s’hi detallen. Si persisteix l’empat s’atendrà
a la puntuació més alta obtinguda en cada
subapartat, també en l’ordre en què s’hi
detallen. Si cal, s’utilitzarà com a últim cri-
teri de desempat l’any de promoció d’ingrés
en el cos, i dintre d’aquest, la major puntu-

ació obtinguda en el procés selectiu d’in-
grés al cos.

—9 Finalitzat el període d’entrevistes la Di-
recció General de Recursos Humans farà
pública a la seu del Departament d’Ense-
nyament i a les seves delegacions territo-
rials la resolució provisional on es farà
constar la l l ista de participants amb la
puntuació atorgada a les parts A) i B), la
puntuació total obtinguda i, si escau, el
lloc de treball adjudicat provisionalment.

Contra aquesta resolució els interessats
podran presentar, en el termini de cinc dies
hàbils, les reclamacions que considerin
oportunes, davant la directora general de
Recursos Humans.

Per a els participants que la puntuació
dels mèrits corresponents a la part A es faci
pública per primera vegada tindran el ma-
teix termini per presentar reclamacions con-
tra aquesta puntuació.

Durant aquest període els participants po-
dran desistir de la participació en aquesta
convocatòria.

—10 Una vegada resoltes les reclamaci-
ons i exclosos els concursants que desis-
teixin de la seva participació, la Direcció
General de Recursos Humans farà pública
al DOGC la resolució definitiva, on constarà
el lloc de treball que els ha estat adjudicat
i la puntuació atorgada.

Amb la publicació al DOGC es conside-
rarà efectuada la notificació a les persones
interessades a tots els efectes.

—12 La incorporació en la nova destina-
ció tindrà lloc l’1 de setembre de 2002, i
efectes administratius des de la data 1 de
setembre de 1999 i se cessarà en la de
procedència el 31 d’agost de 1999.

ANNEX 2

DNI Primer cognom Segon cognom Nom Data entrevista Hora

035001603L .............................................................. Laguna Claramonte Encarna 26 de novembre 09.30 h
039153740N .............................................................. Lopez Ruiz Juan José 26 de novembre 09.50 h
039279398K .............................................................. Llines Camps Ramon 26 de novembre 10.10 h
021604459F .............................................................. Llopis Oliver Salvador 26 de novembre 11.00 h
016777037D .............................................................. Llorente Angulo M. Luisa 26 de novembre 11.20 h
039148191Y .............................................................. Lluma Llucia Teresa 26 de novembre 11.40 h
037755871Z .............................................................. Magrans Ingles M. Isabel 26 de novembre 12.00 h
037735423J .............................................................. Martín Marty Maria-Eulalia 26 de novembre 12.20 h
017684445K .............................................................. Martín Peris Pilar 26 de novembre 12.40 h
039833333R .............................................................. Martínez Garcia Victorino 26 de novembre 13.00 h
077109054J .............................................................. Martínez Olle Josep 26 de novembre 13.20 h
037695490P .............................................................. Masats Safont Montserrat 26 de novembre 13.40 h
040268231S .............................................................. Masia Martorell Concepcio 26 de novembre 15.30 h
035047536K .............................................................. Matencio Selva Montserrat 26 de novembre 15.50 h
006950368K .............................................................. Mateos Montero Juan A. 26 de novembre 16.10 h
038091692N .............................................................. Mirosa Urquizu Ramona Mercedes 26 de novembre 16.30 h
046519007N .............................................................. Moratalla Turegano Salvador 26 de novembre 16.50 h
077725731Z .............................................................. Moreno Gayoso Miquel 27 de novembre 09.30 h
038473555Y .............................................................. Morera Oliveras Jordi 27 de novembre 09.50 h
040813900D .............................................................. Morral Casas Francesca 27 de novembre 10.10 h
017694166J .............................................................. Muñoz Micolau Juan Miguel 27 de novembre 11.40 h
046556268J .............................................................. Muñoz Cantueso Montserrat 27 de novembre 11.00 h
046019955Z .............................................................. Muñoz Cosialls Jose 27 de novembre 11.20 h
037666639E .............................................................. Nadal Farre M Isabel 27 de novembre 12.00 h
018402517X .............................................................. Navarro Blasco Carmen 27 de novembre 12.20 h
036915168F .............................................................. Navarro Navarro Gines 27 de novembre 12.40 h
037737708K .............................................................. Nolla Casals Anna Maria 27 de novembre 13.00 h
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DNI Primer cognom Segon cognom Nom Data entrevista Hora

036940550C .............................................................. Olivares Periu Jordi 27 de novembre 13.20 h
077295304D .............................................................. Ortega Lopez M. Rosario 27 de novembre 13.40 h
039660761K .............................................................. Ortega Segura Luis 27 de novembre 15.30 h
038484871Y .............................................................. Ortun Rubio Hortensia 27 de novembre 15.50 h
037662463D .............................................................. Perez Jimenez Manuel 27 de novembre 16.10 h
035049836K .............................................................. Perez Marquina Ana M. 27 de novembre 16.30 h
038075963S .............................................................. Periñan Caballero Mercedes 27 de novembre 16.50 h
038486169Q ............................................................. Pinar Garcia Carles 28 de novembre 09.30 h
037597967M ............................................................. Pla Sanabre Casimir 28 de novembre 09.50 h
036947663A .............................................................. Plana Puyuelo Alicia 28 de novembre 10.10 h
007785222K .............................................................. Polo Cacho Ángela 28 de novembre 11.00 h
046320230R .............................................................. Pons Sabio Montserrat 28 de novembre 11.20 h
040270559C .............................................................. Ponseti Clapes Ricardo 28 de novembre 11.40 h
037675247M ............................................................. Puig Llopart Julia 28 de novembre 12.00 h
041078800H .............................................................. Requena Cerda Nuria 28 de novembre 12.20 h
035026072Q ............................................................. Ribera Belda M. Isabel 28 de novembre 12.40 h
037720578A .............................................................. Rigo Marsal Isabel 28 de novembre 13.00 h
024315464W ............................................................. Rius Sorolla Manuel Gregori 28 de novembre 13.20 h
017831818X .............................................................. Rodrigo Anoro M. del Carmen 28 de novembre 13.40 h
038551005S .............................................................. Rodríguez Montoya Felisa M. 28 de novembre 15.30 h
038067469P .............................................................. Rufart Vidal Roser 28 de novembre 15.50 h
036964996V .............................................................. Sáez Garcia Jesús 28 de novembre 16.10 h
037709930G ............................................................. Salvat Capell Teresa 28 de novembre 16.30 h
039649339F .............................................................. Sanabra Martinez Elena 28 de novembre 16.50 h
037242281Z .............................................................. Sanahuja Jove Asuncion 29 de novembre 09.30 h
035021543H .............................................................. Sánchez Merino M. José 29 de novembre 09.50 h
052200829Y .............................................................. Sánchez Valero Joan Anton 29 de novembre 10.10 h
042695388M ............................................................. Santana Padron Blanca Marina 29 de novembre 11.00 h
017429304L .............................................................. Sanz Sanz Miguel 29 de novembre 11.40 h
036968606Q ............................................................. Sanz Polo M. Merce 29 de novembre 11.20 h
046110592P .............................................................. Serrahima Sugrañes Clara 29 de novembre 12.00 h
037266100M ............................................................. Sierco Baron Helena 29 de novembre 12.20 h
038416760K .............................................................. Silva Galan José María 29 de novembre 12.40 h
039329462Z .............................................................. Singla Clemente Inmaculada 29 de novembre 13.00 h
035069085L .............................................................. Soldan Barranco Rosa M. 29 de novembre 13.20 h
046008963Q ............................................................. Subies Sistero Rosa M. 29 de novembre 13.40 h
038780785W ............................................................. Terradas Saborit M. Carme 29 de novembre 15.30 h
038498588S .............................................................. Tomas Palleja Ramon 29 de novembre 16.10 h
037672590Q ............................................................. Tomas Deig Albert 29 de novembre 15.50 h
040278003N .............................................................. Torrent Aliu Carmen 29 de novembre 16.30 h
046315989S .............................................................. Turuguet Salgado Josep M. 29 de novembre 16.50 h
036967453J .............................................................. Vallejo Aparicio Aurora 30 de novembre 09.30 h
037714341E .............................................................. Valls Beltran Carmen 30 de novembre 09.50 h
038481657N .............................................................. Verges Perich M. Neus 30 de novembre 10.10 h
040270546F .............................................................. Viñolas Boadella Jordi 30 de novembre 11.00 h
046307285M ............................................................. Abeya Lafontana Maria Merce 30 de novembre 11.20 h
036512915R .............................................................. Aguirre Herranz M. Teresa 30 de novembre 11.40 h
040950330A .............................................................. Alastuey Prat Maria Teresa 30 de novembre 12.00 h
040261574M ............................................................. Alemany Enrich Lluis 30 de novembre 12.20 h
036452500F .............................................................. Amat Codina Montserrat 30 de novembre 12.40 h
038505497R .............................................................. Anton Garcia Pedro 30 de novembre 13.00 h
037241869Q ............................................................. Barquero Cuellar Rosa Maria 30 de novembre 13.20 h
017141980B .............................................................. Barriendos Valls M. Inmaculada 30 de novembre 13.40 h
040268978A .............................................................. Barrot Ferrer Jaume 30 de novembre 15.30 h
037274590P .............................................................. Bartes Busom M. Angels 30 de novembre 15.50 h
041077813C .............................................................. Bartrons Caminal Laura 30 de novembre 16.10 h
040963993G ............................................................. Batalla Marty Josep Maria 30 de novembre 16.30 h
046112538E .............................................................. Bayle Baixeras Ferran 30 de novembre 16.50 h
035009996V .............................................................. Boada Barbany Josepa 3 de desembre 09.30 h
035058375G ............................................................. Boluda Monzo Maria Jose 3 de desembre 09.50 h
035053148K .............................................................. Borrell Giro Silvia 3 de desembre 10.10 h
077288562Y .............................................................. Brunet Martí Jaume 3 de desembre 11.00 h
040956729P .............................................................. Cabus Viñas Albert 3 de desembre 11.20 h
036547343K .............................................................. Camps Figueras M. Dolors 3 de desembre 11.40 h
037728820B .............................................................. Caparros Garres Catalina 3 de desembre 12.00 h
038540608Z .............................................................. Capella Peroy Neus 3 de desembre 12.20 h
037680563P .............................................................. Casaponsa Colom Francesc X. 3 de desembre 12.40 h
040860055A .............................................................. Ciscart Bea M. Carme 3 de desembre 13.00 h
013078435Z .............................................................. Cortes Domingo Natividad 3 de desembre 13.20 h
040427286W ............................................................. Cullell Sala Josep M. 3 de desembre 13.40 h
039037607Y .............................................................. Dalmases Arnella Maria 3 de desembre 15.30 h
037303218R .............................................................. Dalmau Pujol Marta 3 de desembre 15.50 h
038533934X .............................................................. Diaz Antona Jesus 3 de desembre 16.10 h
035098087H .............................................................. Domingo Rigol Montserrat 3 de desembre 16.30 h
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DNI Primer cognom Segon cognom Nom Data entrevista Hora

036961906D .............................................................. Doria Bozzo Elisabeth 3 de desembre 16.50 h
039644016C .............................................................. Duch Amenos Joaquim 4 de desembre 09.30 h
039129204V .............................................................. Egea Bach Maria-Rosa 4 de desembre 09.50 h
073373095J .............................................................. Esbri Cubells Jose 4 de desembre 10.10 h
039856422K .............................................................. Escoda Amoros Enric 4 de desembre 11.00 h
036555770F .............................................................. Esteban Frias Carmen 4 de desembre 11.20 h
036963506E .............................................................. Estebanez Llanos M. Dolores 4 de desembre 11.40 h
038067570V .............................................................. Farre Fumado Nuria 4 de desembre 12.00 h
040434848C .............................................................. Ferrer Planas Ana Maria 4 de desembre 12.40 h
040284917A .............................................................. Ferrer Llapart M. Cristina 4 de desembre 12.20 h
036481142Z .............................................................. Fonoll Salvador M. Isabel 4 de desembre 13.00 h
040824877S .............................................................. Font Pedros M. Neus 4 de desembre 13.20 h
046301330F .............................................................. Fonts Artus Adela 4 de desembre 13.40 h
074601720R .............................................................. Franco Crespo Juan 4 de desembre 15.30 h
037668695P .............................................................. Fuster Foz Maria 4 de desembre 15.50 h
037231848T .............................................................. Garcia Garcia Xavier 4 de desembre 16.10 h
046106023Q ............................................................. G.-Alzorriz Pardo Carlos 4 de desembre 16.30 h
039037721M ............................................................. Gil Aldea Alberto 4 de desembre 16.50 h
035063781M ............................................................. Gimeno Vacarisas Marta 5 de desembre 09.30 h
039129199N .............................................................. Giraldo Gutierrez Rosalia 5 de desembre 09.50 h
020398366B .............................................................. Gisbert Garcia Romualdo 5 de desembre 10.10 h
043402267W ............................................................. Gomez Perez Manuela 5 de desembre 11.00 h
027279450R .............................................................. Gomez Piriz Juan Jose 5 de desembre 11.20 h
038036423N .............................................................. Guarch Yanes Enriqueta 5 de desembre 11.40 h
040270668Z .............................................................. Hereu Riells Carme 5 de desembre 12.00 h
018414143K .............................................................. Hernandez Ferrer Santiago 5 de desembre 12.20 h
036905210P .............................................................. Homar Toboso Montserrat 5 de desembre 12.40 h
046524484S .............................................................. Juliana Ricart Montserrat 5 de desembre 13.00 h

(01.303.115)

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
El Petit Avet, de Ripoll.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Petit Avet, de Ripoll,
en petició d’ampliació d’unitats, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Petit Avet, de Ripoll, per ampliació d’unitats
del nivell d’educació infantil, 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 Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Girona, 8 d’octubre de 2001

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DEL RIPOLLÈS

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Ripoll.
Núm. de codi: 17006654.
Denominació: El Petit Avet.
Adreça: c. Vinyes, 1.
Titular: Llar d’infants El Petit Avet, SCCL.
NIF: F17597766.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat d’edu-
cació infantil, amb efectes a partir del curs
2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de primer ci-
cle, amb capacitat per a 54 llocs escolars.

(01.290.146)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Jaime Balmes I, de Rubí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Jaime Balmes I, de
Rubí, en petició d’ampliació d’ensenya-
ments i disminució d’unitats d’educació
primària amb supressió de locals, 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
Jaime Balmes I, de Rubí, per ampliació
d’ensenyaments i disminució d’unitats
d’educació primària amb supressió de lo-
cals, 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 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, 18 d’octubre 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: Rubí.
Localitat: Rubí.
Núm. de codi: 08023797.
Denominació: Jaime Balmes I.
Adreça: c. Xile, 4.
Altres adreces: passeig Bullidor, 3-5.
Titular: Col. Balmes, SL.
NIF: B58152075.

S’autoritza la supressió d’ensenyaments
als locals del c. Liberació, s/n, i ctra. de
Sabadell, 87, de Rubí, amb efectes a partir
de la fi del curs 2000-2001.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria als locals de
l’edifici ubicat al passeig Bullidor, 3-5, de
Rubí, 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 efectes a partir de l’inici del
curs 2001-2002.

Autorització de disminució de 2 unitats
d’educació primària amb capacitat per a 50
llocs escolars, amb efectes a partir de la fi
del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de segon ci-
cle amb capacitat per a 100 llocs escolars.

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

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.

(01.290.150)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants priva-
da Los Pitufos, de la Llagosta.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants privada Los Pitufos, de la
Llagosta, en petició de canvi de titularitat i
canvi de denominació, 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,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants privada
Los Pitufos, de la Llagosta, per canvi de
titularitat i de denominació, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
12 anys, comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, modificat pel Reial decret 173/
1998, de 16 de febrer.

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

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

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

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

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

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: la Llagosta.
Localitat: la Llagosta.
Núm. de codi: 08052530.
Denominació: Los Pitufos.
Adreça: c. Anselm Clavé, 1.
Titular: Antonia Murillo Muñoz.
NIF: 37693555M.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser d’Hèctor Gil Rodríguez, amb
núm. de NIF 52177602D, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Sol Solet.

Composició del centre
Autorització d’obertura: autoritzat com a

llar d’infants privada, amb capacitat màxi-
ma per a 33 llocs escolars.

(01.290.143)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Teleret, 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 Teleret, de Sabadell, 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
Teleret, de Sabadell, per canvi de titulari-
tat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no 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, 22 d’octubre 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: 08057710
Denominació: Teleret.
Adreça: c. Sant Oleguer, 112 bis, baixos.
Titular: Groc Teleret. Societat Civil Privada.
NIF: G61028270.
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Núm. 886

S’autoritza el canvi de titularitat que passa
a ser Groc Teleret, SL, amb NIF B62594197,
amb efectes a partir del primer dia del mes
següent al de la data de publicació d’aques-
ta Resolució al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(01.290.144)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 651/2001.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 651/2001, interposat per la
Confederació Sindical de la CONC, de la
FETE-UGT, de la USTEC-STES i de la CGT;

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

Resolc:

—1 Citar els possibles interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 651/
2001, interposat contra el Decret 132/2001,
de 29 de maig, pel qual es regulen els plans
estratègics dels centres docents sostinguts
amb fons públics, per tal que puguin pre-
sentar-se davant l’esmentada Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Resolució al DOGC,

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

Barcelona, 29 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.298.125)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2001, per
la qual es disposa el trasllat de domicili de
dos instituts d’educació secundària.

L’institut d’ensenyament secundari Mont-
grí, amb núm. de codi 17005923 i l’institut
d’ensenyament secundari Josep Tapiró,
amb núm. de codi 43008444, ocupen pro-
visionalment els edificis emplaçats al carrer
11 de Setembre, 2, i al pg. Misericòrdia, s/n,
respectivament.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquests centres, ja que es disposa d’altres
edificis més adequats a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per les

Delegacions Territorials d’Ensenyament cor-
responents,

Resolc:

—1 Traslladar els instituts d’educació se-
cundària que s’indiquen a l’annex, amb
efectes acadèmics i administratius des de
l’inici de curs 2001-2002.

—2 Les delegacions territorials d’Ensenya-
ment corresponents prendran les mesures
necessàries per a l’execució del que diepo-
sa la present Resolució.

Barcelona, 30 d’octubre de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Alt Empordà.
Denominació: IES Montgrí.
Codi: 17005923.
Adreça antiga: c. 11 de Setembre, 2.
Adreça nova: c. Santa Caterina, s/n.
Municipi: Torroella de Montgrí.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Baix Camp.
Denominació: IES Josep Tapiró.
Codi: 43008444.
Adreça antiga: pg. Misericòrdia, s/n.
Adreça nova: c. Astorga, 37-39.
Municipi: Reus.

(01.299.116)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2001, per
la qual es disposa el trasllat de domicili del
col·legi d’educació infantil i primària Onze
de Setembre, de Sant Quirze del Vallès, de
la comarca del Vallès Occidental.

El col·legi d’educació infantil i primària
Onze de Setembre , de Sant Quirze del
Vallès, amb número de codi 08054836,
ocupa l’edifici situat a l’avinguda Arrahona,
s/n, de Sant Quirze del Vallès.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària Onze de Setembre, de Sant
Quirze del Vallès, amb número de codi
08054836, de la comarca del Vallès Occi-
dental, al carrer Castanyers, s/n, amb efec-
tes acadèmics i administratius des de la fi
del curs escolar 2000-2001.

—2 La Delegació Territorial del Vallès Oc-
cidental prendrà les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa la present
Resolució.

Barcelona, 30 d’octubre de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.299.118)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
de 25 de juliol de 2001, per la qual s’auto-
ritza la modificació de l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Boix, de
Badalona (DOGC núm. 3473, pàg. 13963,
de 14.9.2001).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 3473, pàg. 13963, de 14.9.2001,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 13963, a l’annex, on diu:
“Comarca del Maresme. Municipi: el

Masnou. Localitat: el Masnou.”,

ha de dir:
“Comarca del Barcelonès. Municipi:

Badalona. Localitat: Badalona.”.

Barcelona, 26 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roura
Secretari general

(01.296.133)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2001, de
nomenament de funcionaris per ocupar di-
versos llocs de treball del Departament d’En-
senyament (convocatòria de provisió núm.
EN/002/01).

Vista la Resolució de 13 de juny de 2001,
de convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió de di-
versos llocs de treball del Departament d’En-
senyament (convocatòria de provisió núm.
EN/002/01), publicada al DOGC núm. 3416,
de 25.6.2001;

Atès que durant la tramitació d’aquesta
convocatòria s’ha publicat el Decret 255/
2001, de 25 de setembre, d’organització
territorial del Departament d’Ensenyament,
en virtut del qual les seccions de gestió de
centres de les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament han passat a
denominar-se seccions de centres i alum-
nes, i que una de les places objecte de la
convocatòria era la Secció de Gestió de
Centres de la Delegació Territorial del Vallès
Occidental,

De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

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

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’esmen-
ten tot seguit per ocupar el lloc de treball
que en cada cas s’especifica:
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Sra. Isabel Carlucci Pena, amb DNI
35111270E, cap de la Secció de Gestió d’In-
versions i Informació (CDSC-108).

Sra. Montserrat Guri Guinovart, amb DNI
37282589A, cap del Negociat d’Indemnit-
zacions i Serveis (SGNG-109).

Sra. M. Lourdes Giner Lago, amb DNI
38094683J, cap de la Secció de Registre
de Títols (CDSC-110).

Sra. Josepa López Blázquez, amb DNI
77109774C, responsable d’Habilitació de
la Delegació Territorial del Baix Llobregat-
Anoia.

Sra. V io lant Segura Torà, amb DNI
33888614T, cap de la Secció de Centres i
Alumnes de la Delegació Territorial del Vallès
Occidental.

—2 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.303.035)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2001, per
la qual es convoca concurs públic adreçat
a funcionaris dels cossos docents de nivell
no universitari per participar en cursos de
gestió i direcció de centres docents públics.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents (BOE núm. 278,
de 21.11.1995), disposa, en el seu article
18, que un dels requisits per ser candidat a
la direcció d’un centre docent públic és
haver obtingut l’acreditació per part de les
administracions educatives per a l’exercici
de la funció directiva.

En l’article 19 es concreta que seran acre-
ditades per a l’exercici de la funció directiva
les persones que, entre altres requisits,
hagin superat els programes de formació
que les administracions públiques organit-
zin amb aquesta finalitat.

Com a desenvolupament de la Llei orgà-
nica 9/1995, de 20 de novembre, a Ca-
talunya es va publicar el Decret 71/1996,
de 5 de març, pel qual es regula l’acredita-
ció per a l’exercici de la direcció en els
centres docents públics (DOGC núm. 2179,
de 8.3.1996).

En l’article 4 es disposa que les activitats
de formació vàlides als efectes d’acredita-
ció per a l’exercici de la direcció hauran de
ser organitzades pel Departament d’Ense-
nyament, bé directament, bé en col·la-
boració amb les universitats o amb altres
entitats, i estableix les característiques que
hauran de tenir.

Per tal de possibilitar que les persones
que reuneixen els requisits que estableix la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre,

i desitgin presentar la seva candidatura a la
direcció de centres docents públics en les
properes eleccions puguin accedir a la for-
mació requerida per obtenir l’acreditació, el
Departament d’Ensenyament creu conveni-
ent encarregar a les universitats l’organit-
zació de diversos cursos de gestió i direc-
ció de centres docents públics i convocar
concurs públic per participar-hi.

Per això, a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la se-
lecció de 144 persones funcionàries docents
per participar en cursos de gestió i direcció
de centres docents públics. La realització
d’aquests cursos es condiciona a la previ-
sió de la partida pressupostària correspo-
nent a la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2002.

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les
bases que figuren en 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, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

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

Barcelona, 30 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Poden prendre part en aquesta con-
vocatòria les persones funcionàries de car-
rera dels cossos docents no universitaris
que no posseeixin l’acreditació per a l’exer-
cici de la funció directiva, desitgin obtenir-
la i, a més, compleixin les condicions se-
güents:

a) Tenir una antiguitat almenys de cinc
anys en el cos docent al qual pertanyen en
l’actualitat.

b) Haver estat professor/a, durant al-
menys cinc anys, en un centre que impar-

teixi ensenyaments del mateix nivell i règim
que el centre on exerceix actualment. L’an-
tiguitat es considerarà fins al final del curs
2001-2002.

—2 Dins de cada curs, les places es dis-
tribuiran al 50% entre les persones funcio-
nàries del cos de mestres i les dels cossos
de professors d’ensenyaments secundaris i
de règim especial. No obstant això, en el
cas que quedin places vacants, aquest
percentatge podrà variar.

—3 Per a l’accés als cursos, s’estableixen
les prioritats següents:

a) Tenir la destinació definitiva en un cen-
tre on el curs 2001-2002 s’hagi d’obrir el
procés per a l’elecció de director/a.

b) Tenir la destinació definitiva en el cen-
tre actual, amb una antiguitat en aquest
centre almenys d’un curs complet. L’anti-
guitat es considerarà fins al final del curs
2001-2002.

c) Major puntuació, d’acord amb el ba-
rem de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

d) Major antiguitat com a persona funci-
onària docent.

En cas d’empat entre les persones sol-
licitants, la preferència la determinarà el
número d’ordre dintre de la mateixa promo-
ció d’accés al cos.

—4 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatò-

ria està disponible a l’adreça electrònica
http://www.xtec.es/sgfp. La publicació a
Internet de tota la informació sobre la con-
vocatòria així com dels diferents llistats i
resolucions no es pot tenir en compte per
als còmputs dels terminis.

—5 Cursos programats
Facultat de Pedagogia de la Universitat

de Barcelona. Barcelona. 36 places.
Facultat de Ciències de l’Educació de la

Universitat Autònoma de Barcelona. Bella-
terra. 36 places.

Universitat Oberta de Catalunya. Curs a
distància. 72 places.

Tots els cursos es desenvoluparan entre
els mesos de gener i abril de 2002.

Els cursos presencials es duran a terme
fora de l’horari lectiu del professorat. A
aquest efecte, les sessions habituals seran
en horari de tarda.

Així mateix, els cursos presencials es re-
alitzaran, segons la programació de cada
universitat, en dues o tres sessions setma-
nals de tres o de quatre hores cadascuna.

Un curs s’anul·larà en cas que no s’ar-
ribi a 20 inscripcions o a 38 en el cas del
curs a distància de la Universitat Oberta de
Catalunya. Atesa aquesta circumstància, la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa podrà modificar la distribució de
cursos indicada més amunt i fer-ho públic
a la resolució definitiva d’aquesta convo-
catòria.

La inscripció al curs serà gratuïta per a
les persones seleccionades.

—6 Els cursos tenen les característiques
següents:

6.1 Durada: 60 hores.
6.2 Objectius.
Proporcionar coneixements, estratègies i

habilitats necessàries per al compliment de
la funció directiva.
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Facilitar un marc per a la reflexió i l’anàlisi
de l’actual sistema de gestió dels centres
docents.

Oferir i possibilitar el domini d’instruments
científics i tècnics necessaris per a l’orga-
nització, la gestió i l’avaluació docent.

Prendre consciència de la importància de
l’optimització dels recursos materials i hu-
mans amb què compten els centres públics
d’educació primària i d’educació secun-
dària.

Capacitar per a l’elaboració d’un projec-
te de direcció.

6.3 Continguts.
6.3.1 Centre escolar i sistema educatiu:
El centre escolar com a unitat de funcio-

nament.
L’autonomia de centre. La participació.
El marc legal.
6.3.2 Els plantejaments institucionals:
El projecte educatiu de centre.
El projecte curricular de centre.
Programació general anual. El pressupost.

La memòria.
El Pla d’avaluació interna.
6.3.3 L’organització de la funció acadè-

mica del centre:
El treball de col·laboració del professorat.
La gestió curricular.
Mesures organitzatives per atendre la di-

versitat.
La coordinació primària-secundària.
6.3.4 La funció directiva:
Les funcions dels càrrecs directius.
La gestió del grup humà.
El projecte de direcció.
6.3.5 Treball pràctic tutoritzat: elabora-

ció d’un projecte de direcció.
6.3.6 Fins a un total de 9 hores, cada uni-

versitat podrà tractar, també, altres temàti-
ques relacionades amb la funció directiva.

—7 Presentació de sol·licituds i terminis
7.1 Les persones que desitgin prendre

part en aquesta convocatòria han de pre-
sentar una sol·licitud, segons el model que
es troba a la seva disposició a la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament, a les
seves delegacions territorials i a l’adreça
electrònica http://www.xtec.es/sgfp, la qual
s’adreçarà al director general d’Ordenació i
Innovació Educativa.

7.2 Les sol·licituds es poden presen-
tar a la seu central del Departament d’En-
senyament, a les seves delegacions terri-
torials o per qualsevol dels mitjans que
preveu l’article 38.4 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, en el termini de
15 dies hàbils, a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

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

a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives del curs o

dels cursos que se sol·liciten, indicant, en
aquest darrer cas, l’ordre de preferència.

c) Les dades relacionades amb l’experi-
ència en l’exercici de càrrecs directius que
permetin establir la priorització determina-
da a la base 3 d’aquest annex.

7.4 A la sol·licitud cal adjuntar la docu-
mentació següent (no s’acceptarà cap do-
cumentació que no hagi estat lliurada con-
juntament amb la sol·licitud):

a) Full de serveis o certificats de la direc-
ció dels centres on la persona sol·licitant
hagi exercit per tal de justificar l’antiguitat.

b) Fotocòpies compulsades, si és el cas,
dels nomenaments corresponents a l’exer-
cici dels càrrecs directius o un certificat del/
de la secretari/ària de la delegació territorial
corresponent que l’acrediti.

c) Fotocòpia compulsada, si és el cas,
dels certificats d’haver impartit algun dels
cursos amb validesa a l’efecte d’acredita-
ció per a l’exercici de la direcció, d’acord
amb el que es determina a l’annex 2.

d) Fotocòpia compulsada del nomena-
ment de catedràtic/a.

7.5 Les persones sol·licitants podran re-
collir la documentació acreditativa a la dele-
gació territorial que els correspongui, d’acord
amb el seu lloc de treball el curs 2001-2002,
durant el mes de febrer de 2002.

—8 Selecció de les persones participants
8.1 La selecció de participants la farà

una comissió constituïda a aquest efecte,
que estarà formada pels membres següents:

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

La cap del Servei de Programació, Ava-
luació i Recursos Pedagògics, o persona en
qui delegui.

El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes, o persona en qui delegui.

Un/a tècnic/a de la Subdirecció General
de Formació Permanent i Recursos Peda-
gògics, designat pel director general d’Or-
denació i Innovació Educativa, que actuarà
com a secretari/ària.

Podrà assistir amb veu però sense vot a
les reunions de la comissió una persona re-
presentant de cadascuna de les organitza-
cions sindicals representatives.

8.2 Els membres d’aquesta comissió
estaran afectats per les causes d’abstenció
i recusació previstes als articles 28 i 29 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.

—9 Llistes provisionals i definitives
9.1 Transcorregut el termini de presen-

tació de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials i a l’adre-
ça electrònica http://www.xtec.es/sgfp, la
llista provisional de persones admeses, no
admeses i excloses de cada curs. En aques-
ta llista hi haurà de constar el nom, els
cognoms, el DNI i, si escau, el motiu de
l’exclusió. Les persones interessades po-
dran presentar reclamacions contra aques-
ta llista provisional davant la comissió de
selecció durant un termini de 5 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció als taulers d’anuncis esmentats.

9.2 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució

que aprovi la llista definitiva de persones
admeses, no admeses i excloses, que es
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament i de
les seves delegacions territorials i a l’adre-
ça electrònica http://www.xtec.es/sgfp.

Contra la resolució definitiva de seleccio-
nats, no seleccionats i exclosos, que posa
fi a la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació als taulers d’anuncis esmen-
tats, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

—10 Es delega en el director general d’Or-
denació i Innovació Educativa la competèn-
cia per resoldre aquesta convocatòria.

ANNEX 2

Barem
a) Per cada any com a director/a, cap

d’estudis, secretari/ària, coordinador/a pe-
dagògic o administrador/a d’un centre do-
cent, director/a o coordinador/a d’un cen-
tre de recursos pedagògic, coordinador/a
d’un camp d’aprenentatge, director/a o cap
d’un equip d’assessorament i orientació psi-
copedagògica, director/a d’un centre de
recursos educatius per deficients auditius, i
anàlegs, o en un lloc de treball de l’admi-
nistració educativa equivalent a cap de ser-
vei o superior: 4 punts

b) Per cada any com a vicedirector/a,
vicesecretari/ària, cap d’estudis adjunt/a de
centre docent, director/a, cap d’estudis o
secretari/ària d’extensió d’institut, de sec-
ció delegada o de secció filial, i anàlegs, o
en un lloc de treball de l’administració edu-
cativa equivalent a cap de secció: 3 punts.

c) Per cada any com a coordinador/a
d’etapa o de cicle a l’ensenyament infantil
o primari, cap de seminari, de departament,
de divisió o d’àrea, coordinador/a de nivell
a l’ensenyament secundari, coordinador/a
d’un centre o aula de formació d’adults, i
anàlegs: 1,5 punts.

d) Per cada hora de formació impartida
en les activitats de formació vàlides a efec-
tes d’acreditació per a l’exercici de la direc-
ció, d’acord amb el que estableix el Decret
71/1996, de 5 de març: 0,1 punt.

e) Per tenir la condició de catedràtic: 1
punt.

f) Per cada any d’antiguitat com a cate-
dràtic: 1 punt.

(01.299.117)
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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
13 de juliol de 2001, per la qual es fan
públiques les llistes dels aspirants que han
superat les proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents i per a l’adqui-
sició de noves especialitats (DOGC núm.
3435, pàg. 11387, de 20.7.2001).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3435, pàg. 11387,
de 20.7.2001, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàgina 11391, especialitat de tecno-
logia, on diu:

“058 Barón Boldú, Maria Elena...”,
ha de dir:

“058 Baró Boldú, Maria Elena...”.

Barcelona, 26 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.303.013)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 129/01).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contracta-
cions, Secció d’Equipaments Educatius i
Contractacions.

c) Número d’expedient: 129/01.

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

ment d’instruments musicals per l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

b) Termini d’execució: 1 mes a partir de
la data de comunicació d’adjudicació.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 10.350.000 ptes. (62.204,75

euros), IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa la seva constitu-

ció d’acord amb l’article 35.1 del Reial de-
cret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció dels materials adjudicats.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

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

3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.82.
g ) In te rnet :  h t tp : / /www.gencat .es/

ense/ense_lici.html.

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

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

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

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

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

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

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

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

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

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

d) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 29 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.303.011)


