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dels centres docents privats Ipsome i Roca,
tots dos de Barcelona, en petició d’autorit-
zació d’absorció del centre docent privat
Ipsome pel centre docent privat Roca i de
supressió de locals, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’absorció del centre docent
privat Ipsome, amb núm. de codi 08033651,
pel centre docent privat Roca, amb núm. de
codi 08044326, ambdós de Barcelona, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2001-2002.

—2 Autoritzar la supressió de locals del
centre resultant de l’absorció, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Barcelona, 24 de desembre de 2001

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

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

ANNEX

Centre absorbit

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08033651.
Denominació: Ipsome.
Adreça: av. Meridiana, 358.
Titular: Inst. de Promoció Social Meridia-
na, SL.
NIF: B08439911.

Centre absorbent

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Adreça: av. Meridiana, 263.
Altres adreces: c. Juan de Garay, 110.
Titular: Centre d’Estudis Roca, SL.
NIF: B08843021.

Centre resultant

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Adreça: av. Meridiana, 263.
Altres adreces: c. Juan de Garay, 110, i av.
Meridiana, 358.
Titular: Centre d’Estudis Roca, SL.
NIF: B08843021.

S’autoritza la supressió de locals de l’av.
Meridiana, 358, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2001-2002
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: quatre

unitats de primer cicle amb capacitat per a
120 llocs escolars i quatre unitats de segon
cicle amb capacitat per a 120 llocs esco-
lars.

Batxillerat: quatre unitats en la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 140 llocs escolars; quatre unitats
en la modalitat de ciències de la naturalesa
i la salut amb capacitat per a 140 llocs
escolars, i dues unitats en la modalitat de
tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb un grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu

d’administració i finances amb dos grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb dos grups amb capacitat per a
60 llocs escolars (en cap cas un grup supe-
rarà els 30 llocs escolars); cicle formatiu
d’administració de sistemes informàtics amb
dos grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars (en cap cas un grup superarà els
30 llocs escolars).

Família de serveis socioculturals i a la co-
munitat: cicle formatiu d’educació infantil
amb dos grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup superarà els
30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de telecomunicacions i
informàtics amb dos grups amb capacitat
per a 60 llocs escolars; en cap cas un grup
superarà els 30 llocs escolars.

(01.348.013)

RESOLUCIÓ ENS/69/2002, de 15 de ge-
ner, de cessament d’activitats del centre
docent privat Adyse, de Barcelona.

Per la Resolució de 30 de novembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Adyse, de Barcelona, que es va haver de
notificar mitjançant l’Edicte de 26 d’abril de
2001 (DOGC núm. 3388, de 15.5.2001).

Un cop exhaurit el termini que preveu l’ar-
ticle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, el titular no ha presentat cap al-
legació;

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

Resolc:

—1 El cessament d’ofici les activitats del
centre docent privat Adyse, de Barcelona,
ubicat al c. València, núm. 270, amb núme-
ro de codi 08031885, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-97.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes estan dipositats a l’IES Escola del Tre-
ball, codi 08013275, de Barcelona.

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

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

Barcelona, 15 de gener de 2002

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

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

(02.009.007)
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RESOLUCIÓ ENS/70/2002, de 15 de ge-
ner, de cessament d’activitats del centre
docent privat Obra Social Infantil “OSI”, de
Barcelona.

Per la Resolució de 6 d’octubre de 2000
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Obra
Social Infantil “OSI”, de Barcelona, que es
va haver de notificar mitjançant l’Edicte de
23 d’abril de 2001 (DOGC núm. 3388, de
15.5.2001).

Un cop exhaurit el termini que preveu l’ar-
ticle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, el titular no ha presentat cap al·-
legació;

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

Resolc:

—1 El cessament d’ofici les activitats del
centre docent privat Obra Social Infantil
“OSI”, de Barcelona, ubicat al c. Gran de
Gràcia, núm. 190, amb número de codi
08003002, amb efectes a partir de la fi del
curs 1994-95.

—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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

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

Barcelona, 15 de gener de 2002

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

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

(02.009.003)

RESOLUCIÓ ENS/71/2002, de 15 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat El Clot, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Clot, de Barcelona,
en petició d’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Clot, de Barcelona, per ampliació dels en-
senyaments de formació professional de
grau superior, en els termes que s’especi-
fiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 15 de gener de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08009260.
Denominació: El Clot.
Adreça: c. València, 680.
Altres adreces: c. Clot, 192.
Titular: Companyia de Jesús.
NIF: Q0800052C.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família de sanitat amb el cicle formatiu
d’audiopròtesis amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 4 unitats en la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars, 6 unitats
en la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 210 llocs escolars i 2 unitats en la
modalitat d’art amb capacitat per a 70 llocs
escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’electricitat i electrònica: cicle for-

matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; cicle formatiu d’equips elec-
trònics de consum amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de mecanització amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció: cicle formatiu de muntatge i man-
teniment d’instal·lacions de fred, climatit-
zació i producció de calor amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’electromecà-
nica de vehicles amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’edificació i obra civil: cicle for-

matiu de realització i plans d’obra amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu de desenvolupament i
aplicació de projectes de construcció amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu de desenvolupament de
projectes urbanístics i operacions topogrà-
fiques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de regulació i control au-
tomàtics amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, cicle formatiu de desen-
volupament de productes electrònics amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu de sistemes de teleco-
municació i informàtics amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de desenvolupament de projectes
mecànics amb 2 grups amb capacitat per a
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60 llocs escolars; cicle formatiu de produc-
ció per mecanització amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció: cicle formatiu de muntatge i mante-
niment d’instal·lacions d’edificis i procés
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; cicle formatiu de desenvolupament
de projectes d’instal·lacions de fluids, tèr-
miques i de manutenció amb 2 grups amb
una capacitat per a 60 llocs escolars; en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; cicle formatiu d’administra-
ció de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de gestió comercial i màrqueting amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’automoció
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Família de sanitat: cicle formatiu d’audio-
pròtesis amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

(02.008.055)

RESOLUCIÓ ENS/72/2002, de 16 de ge-
ner, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del Col·legi d’Educació Infantil i
Primària Can Rull, de Sabadell.

El Col·legi d’Educació Infantil i Primària Can
Rull, de Sabadell, amb número de codi
08032737, ocupa provisionalment l’edifici si-
tuat al carrer Lucà, 31.

Atès que per raó d’obres de remodelació
urbana convé traslladar aquest centre,
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 Can Rull, de Sabadell, amb
número de codi 08032737, a l’avinguda
Lluís Companys, 61, de Sabadell, amb efec-
tes acadèmics i administratius des de l’inici
del mes d’octubre de 2001.

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

Barcelona, 16 de gener de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.010.036)

ORDRE ENS/16/2002, de 16 de gener, per
la qual es regula el règim d’autonomia de
gestió econòmica dels serveis educatius del
Departament d’Ensenyament.

La gestió econòmica dels centres docents
públics no universitaris del Departament
d’Ensenyament està regulada per la Llei 4/
1988, de 28 de març, reguladora de l’auto-
nomia de gestió econòmica dels centres
docents públics no universitaris de la Ge-
neralitat de Catalunya; el Decret 235/1989,
de 12 de setembre, pel qual es regula el
procediment per dur a terme l’autonomia de
gestió econòmica dels centres docents pú-
blics no universitaris del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya,
i l’Ordre de 16 de gener de 1990, la qual ha
desplegat el Decret 235/1989.

Pel Decret 155/1994, de 28 de juny, es
regulen els serveis educatius del Departa-
ment d’Ensenyament, els quals, actualment
són els següents: els centres de recursos
pedagògics, els camps d’aprenentatge, els
equips d’assessorament i orientació psico-
pedagògica i els centres de recursos edu-
catius per a deficients auditius.

La gestió econòmica dels diferents ser-
veis educatius es realitza d’acord amb la
normativa ordinària, havent-se palesat cada
cop més, com a requisit per millorar la qua-
litat del servei, la necessitat de gaudir d’au-
tonomia de gestió econòmica. Aquesta
mancança no es manifesta, però, amb la
mateixa necessitat i urgència, en els dife-
rents serveis educatius.

Així doncs, és convenient que en els ser-
veis educatius es pugui començar a implan-
tar l’autonomia de gestió econòmica, en el
marc de la regulació de l’autonomia de ges-
tió econòmica dels centres docents públics
no universitaris del Departament d’Ensenya-
ment, amb les adaptacions escaients.

Per aquest motiu la disposició addicio-
nal 15 de la Llei 21/2001, de 28 de desem-
bre, de mesures fiscals i administratives ha
estès el règim d’autonomia de gestió eco-
nòmica als serveis educatius del Departa-
ment d’Ensenyament amb les adaptacions
derivades dels diferents òrgans que tenen
els serveis educatius. Aquesta disposició
també faculta perquè, mitjançant una or-
dre del Departament d’Ensenyament es de-
terminin els serveis educatius que de ma-
nera progress iva s’acol l i ran a l  règ im
d’autonomia de gestió econòmica.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
El règim d’autonomia de gestió econòmi-

ca regulat en aquesta Ordre és d’aplicació
als centres de recursos pedagògics i als
camps d’aprenentatge del Departament
d’Ensenyament.

Article 2. Assignació i distribució dels re-
cursos econòmics

Aprovats els pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per a cada exercici

econòmic, la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa assignarà i distribui-
rà de manera individualitzada a cada ser-
vei educatiu que gaudeixi del règim d’au-
tonomia de gestió econòmica, els recursos
que se’ls assignen per al seu funcionament
per a l’any pressupostari. En cas que no
estiguin aprovats els pressupostos al prin-
cipi de l’any pressupostari, s’assignarà una
quantitat provisional basant-se en el pres-
supost prorrogat.

Article 3. Aprovació del pressupost
L’aprovació del pressupost i dels comp-

tes de gestió serà encomanada a la Comis-
sió d’Ordenació Educativa de la Delegació
Territorial corresponent i, en el seu defecte,
al director general d’Ordenació i Innovació
Educativa.

Article 4. Acreditació documental i comp-
table

L’acreditació documental i comptable de
la gestió econòmica dels serveis educatius
es farà amb les actes de la Comissió d’Or-
denació Educativa de la Delegació Territo-
rial corresponent, o en el seu defecte, per
la certificació lliurada pel director general
d’Ordenació i Innovació Educativa.

Article 5. Justificació de l’execució
La justificació de l’execució de pressupost

a què fa referència l’article 5 del Decret 235/
1989, la faran els serveis educatius mitjan-
çant els impresos que s’establiran oportu-
nament.

Article 6. Canvis de directors/es
Quan es produeixi un canvi del/de la di-

rector/a dels serveis educatius s’estendrà
un document on es farà constar l’estat de
comptes, la relació de factures pendents
de pagament i la situació de l’inventari. El/
la director/a entrant, o qui tingui assigna-
des les seves funcions, estendrà, en el
document citat, una diligència on hi farà
constar la seva conformitat o les observa-
cions que consideri procedents. En cas de
disconformitat elevarà l’informe oportú al
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa.

Article 7. Atribució de funcions
Les funcions atribuïdes al/a la director/a

i al/a la secretari/ària-administrador/a del
centre docent en matèria de gestió econò-
mica s’entenen atribuïdes al/la directora/a
de cada servei educatiu.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, els efectes de l’au-
tonomia de gestió econòmica s’aplicaran
des de l’inici de l’exercici econòmic del
2002.

Barcelona, 16 de gener de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.016.105)
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RESOLUCIÓ de 31 de desembre de 2001,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Mafalda, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la promo-
tora del centre docent privat Mafalda, de
Reus, en petició d’autorització d’obertura,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Mafalda, de Reus, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

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

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

Tarragona, 31 de desembre de 2001

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX CAMP

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus.
Núm. de codi: 43008331.

Denominació: Mafalda.
Adreça: c. del Vent, 27.
Titular: Llar d’infants Mafalda, SCP.
NIF: G43252964.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Mafalda, per transformació de la llar
d’infants Mafalda, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’in-
fants, amb capacitat per a 36 llocs esco-
lars.

(02.002.043)

RESOLUCIÓ ENS/88/2002, de 14 de ge-
ner, per la qual s’aprova la relació de llocs
de treball de la Inspecció d’Ensenyament.

La publicació del Decret 266/2000, de 31
de juliol de 2000 (DOGC núm. 3200, de
8.8.2000), pel qual es regula la Inspecció
d’Ensenyament, estableix la normativa so-
bre les funcions i atribucions, l’estructura
administrativa, l’organització, l’accés, la
formació i l’avaluació de la Inspecció d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya.

En compliment del Decret de referència,
es publicà la Resolució de 29 de desembre
de 2000 (DOGC núm. 3303, d’11.1.2001),
per la qual s’aprova la plantilla de llocs de
treball de la Inspecció d’Ensenyament.

El Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
2398, de 26.5.1997), estableix que la pu-
blicació de la corresponent relació de llocs
de treball determinarà les característiques i
requisits dels llocs a efectes de la seva pro-
visió.

D’altra banda, la publicació del Decret 255/
2001, de 25 de setembre, d’organització ter-
ritorial del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 3485, de 3.10.2001), compor-
ta la creació de la Delegació Territorial de les
Terres de l’Ebre amb seu a Tortosa, la qual
cosa incideix en la distribució territorial de la
relació dels llocs de treball de la Inspecció
d’Ensenyament.

En conseqüència, correspon determinar
la nova relació dels llocs de treball destinats
al personal de la Inspecció d’Ensenyament
a Catalunya.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Aprovar la relació de llocs de treball
de la Inspecció d’Ensenyament, dependent
del Departament d’Ensenyament, que figu-
ra en l’annex d’aquesta disposició, d’acord
amb el que estableixen el Decret 266/2000,
de 31 de juliol de 2000 (DOGC núm. 3200,
de 8.8.2000), pel qual es regula la Inspec-
ció d’Ensenyament; el Decret 123/1997, de
13 de maig de 1997 (DOGC núm. 2398, de
26.5.1997), 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,
i el Decret 255/2001, de 25 de setembre de
2001 (DOGC núm. 3485, de 3.10.2001),
d’organització territorial del Departament
d’Ensenyament.

—2 Els llocs de treball que es detallen a
l’annex es distribueixen entre la Subdirecció
General de la Inspecció i les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament
que defineixen el marc territorial en el qual
s’inscriu l’exercici de la funció inspectora.

—3 Tots els llocs que s’especifiquen a l’an-
nex corresponen al cos d’inspectors d’Edu-
cació i al cos d’inspectors al servei de l’Ad-
ministració educativa i es defineixen en el
grup de nivell de titulació A, nivell 26. Les
funcions corresponents a l’exercici d’aquests
llocs de treball són les que s’indiquen al
Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es
regula la Inspecció d’Ensenyament.

—4 Aquesta relació de llocs de treball cor-
responents a la Inspecció d’Ensenyament
té efectes de 4 d’octubre de 2001.

—5 Els funcionaris de carrera del cos
d’inspectors d’Educació i del cos d’inspec-
tors al servei de l’Administració educativa,
amb destinació definitiva a la Delegació
Territorial de Tarragona, podran ser adscrits,
pel secretari general del Departament d’En-
senyament, a la Delegació Territorial de les
Terres de l’Ebre amb destinació definitiva,
per tal de garantir l’adequat funcionament
dels serveis, d’acord amb el que establei-
xen els articles 110, 111, 112 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’apro-
va el Reglament general de provisió de llocs
de treball i promoció professional dels fun-
cionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i atesa la reestructuració ter-
ritorial del Departament d’Ensenyament que
disposa el Decret 255/2001.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al DOGC, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció DOGC, segons el que disposen els ar-
ticles 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 gener de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX

CE=quantitat en euros corresponent al complement específic.
P=forma de provisió del lloc (LD=lliure designació, CG=concurs general).
T=tipus de lloc (C=càrrec de comandament, B=lloc base).
RE=requisit específic (4A=mínim 4 anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora, 3A=mínim 3 anys d’experiència en l’exercici de
la funció inspectora).

Lloc de treball CE P T RE Dotacions
Subdirecció general de la inspecció d’ensenyament (seu a Barcelona)
Cap d’Inspecció de Planificació i Coordinació ........................................................................ 20.912,62 LD C 4A 1
Cap d’Inspecció de Seguiment i Avaluació ............................................................................. 20.912,62 LD C 4A 1
Cap d’Inspecció adjunt/a .......................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 2

Delegació territorial de Barcelona-I (ciutat) (seu a Barcelona)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 38

Delegació territorial de Barcelona II (comarques) (seu a Barcelona)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 48

Delegació territorial del Baix Llobregat (seu a Sant Feliu de Llobregat)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 22

Delegació territorial del Vallès Occidental (seu a Sabadell)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 19

Delegació territorial de Girona (seu a Girona)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 17

Delegació territorial de Lleida (seu a Lleida)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 15

Delegació territorial de Tarragona (seu a Tarragona)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 15

Delegació territorial de les Terres de l’Ebre (seu a Tortosa)
Inspector/a en cap ..................................................................................................................... 20.912,62 LD C 4A 1
Inspector/a en cap adjunt/a ...................................................................................................... 16.758,72 LD C 3A 1
Inspector/a ................................................................................................................................. 13.704,45 CG B — 5

(02.016.189)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/3/2002, de 8 de gener, de convocatò-
ria de proves per a la provisió de places de
funcionaris docents i per a l’adquisició de
noves especialitats (DOGC núm. 3554, pàg.
929, de 16.1.2002).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 3554, pàg. 929, de 16.1.2002,
se’n detallen les oportunes correccions:

A la pàgina 939, a l’apartat 9, Presenta-
ció de documents dels aspirants seleccio-
nats, a la 3a columna, on diu:

“De conformitat amb el que estableix la
base 2.2.2.b) d’aquesta convocatòria, (...) i
els aspirants que participin per les especia-
litats de tecnologia, assessoria i processos
d’imatge personal, hoteleria i turisme, infor-
màtica, organització i processos de mante-
niment de vehicles, organització i projectes

de fabricació mecànica, processos de pro-
ducció agrària, sistemes electrònics i siste-
mes electrotècnics i automàtics del cos de
professors d’ensenyament secundari, (...)”,
ha de dir:

“De conformitat amb el que estableix la base
2.2.2.b) d’aquesta convocatòria, (...) i els as-
pirants que participin per les especialitats de
tecnologia, assessoria i processos d’imatge
personal, formació i orientació laboral, hotele-
ria i turisme, informàtica, organització i pro-
cessos de manteniment de vehicles, orga-
nització i projectes de fabricació mecànica,
processos de producció agrària, i sistemes
electrotècnics i automàtics del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, (...)”.

Així mateix, s’esmenen altres errades
produïdes en la publicació de la Resolució
esmentada.

A la pàgina 929, al quadre corresponent
al cos de mestres, on diu:

“Totals .............................. 199 1 210”,
ha de dir:
“Totals .............................. 199 11 210”.

A la mateixa pàgina, al quadre correspo-
nent al cos de professors tècnics de forma-
ció professional, en el codi 619, on diu:

“Procediments de diagnòstics clínics or-
toprotètics”,
ha de dir:

“Procediments de diagnòstics clínics i or-
toprotètics”.

A la pàgina 931, a la 3a columna, on diu:
“Així mateix, només Requisits específics

per participar en el procediment d’accés a
cossos docents classificats en el mateix
grup i nivell de complement de destinació”,
ha de dir:

“Així mateix, només serà possible la par-
ticipació en una única especialitat per aquest
procediment.
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”2.5 Requisits específics per participar
en el procediment d’accés a cossos docents
classificats en el mateix grup i nivell de com-
plement de destinació”.

A la pàgina 937, 2a columna, on diu:
“En aquesta exposició, l’aspirant (...). En

finalitzar l’exposició, l’aspirant lliurarÉ èl tri-
bunal el guió (...)”,
ha de dir:

“En aquesta exposició, l’aspirant (...). En
finalitzar l’exposició, l’aspirant lliurarà al tri-
bunal el guió (...)”.

A la pàgina 938, 2a columna, on diu:
“Els temaris corresponents a la part A i B

del temari (...) procediments de diagnòstic
clínic i ortoprotètics (...)”,
ha de dir:

“Els temaris corresponents a la part A i B
del temari (...) procediments de diagnòstics
clínics i ortoprotètics (...)”.

A la pàgina 941, 2a columna, a l’apartat
13, on diu:
“PMU Educació musical”,
ha de dir:
“PMU Música”.

A la pàgina 943, 2a columna, a l’apartat
1.4, Titulacions d’ensenyament de règim
especial, on diu:

“Es valoraran les titulacions corresponents
a ensenyaments de règim especial atorga-
des per les escoles oficials d’idiomes i con-
servatoris professionals i superi Titulacions
de grau mitjà de música i dansa dels con-
servatoris professionals i superiors de mú-
sica, 0,5000 punts.”,
ha de dir:

“Es valoraran les titulacions corresponents
a ensenyaments de règim especial atorga-
des per les escoles oficials d’idiomes i con-
servatoris professionals i superiors de mú-
sica, com s’indica a continuació:

”1.4.1 Titulacions de grau mitjà de músi-
ca i dansa dels conservatoris professionals
i superiors de música, 0,5000 punts.”.

A la pàgina 945, 3a columna, on diu:
“2.2 Per cada curs acadèmic com a di-

rector d’un centre docent públic o d’un
servei educatiu, 0,3000 punts.”,
ha de dir:

“2.2 Exercici de funcions específiques
(màxim 2,0000 punts).

”2.2.1 Per cada curs acadèmic com a di-
rector d’un centre docent públic o d’un
servei educatiu, 0,3000 punts.”.

Barcelona, 17 de gener de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.022.004)

RESOLUCIÓ de 24 de desembre de 2001,
per la qual es fa pública l’adjudicació defini-
tiva d’un contracte (exp. 129/01).

En compliment del que estableix l’article
93.2 del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan

públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicatària: Departament d’Ense-
nyament.

Número de expedient: 129/01.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament
d’instruments per a l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC).
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 10.350.000
ptes., IVA inclòs (62.204.75 euros).
Publicat:  DOGC núm. 3510, de 9.11.2001.
Data d’adjudicació: 22 d’octubre de 2001.
Contractista: Musical Serrano SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 10.350.000 ptes., IVA
inclòs (62.204,75 euros).

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.365.064)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Tic Tac, de Corbera de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Tic Tac, de Corbera de
Llobregat, 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 Tic
Tac, de Corbera de Llobregat, 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 DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sant Feliu de Llobregat,
21 de desembre de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat - Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat - Anoia.
Municipi: Corbera de Llobregat.
Localitat: Corbera de Llobregat.
Núm. de codi: 08059056.
Denominació: Tic Tac.
Adreça: c. Pau Casals, 18.
Titular: José Cabello Mora.
NIF: 43496411-F.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Núria Juanias Espriu, amb
NIF 46678336-C, amb efectes a partir del
curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: dues unitats de primer
cicle de llar d’infants amb capacitat per a
27 llocs escolars.

(01.346.109)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2001,
de cessament d’activitats del centre docent
privat Institut Gaudí de la Construcció, de
Cornellà de Llobregat.

Per la Resolució de 28 de setembre de
2001, es va iniciar d’ofici l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Institut Gaudí de la Construcció, de
Cornellà de Llobregat, que es va notificar
en data 19 d’octubre de 2001.

Un cop exhaurit el termini previst a l’arti-
cle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, el titular no ha presentat cap al-
legació.

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

 el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats as-
pectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional en l’àmbit del sistema educatiu, i
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,
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Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Institut Gaudí de la
Construcció, de Cornellà de Llobregat, ubi-
cat al c. Cobalt, 58, amb núm. de codi
08056626, amb efectes a partir de la fi 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-
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.

Sant Feliu de Llobregat,
21 de desembre de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat - Anoia

(01.346.111)

RESOLUCIÓ de 24 de desembre de 2001,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat La Ginesta,
d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Ginesta, d’Iguala-
da, en petició d’autorització de cessament
d’activitats, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat La Ginesta, d’Iguala-

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Sant Feliu de Llobregat,
24 de desembre de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat - Anoia

ANNEX

COMARCA DE L’ANOIA

Delegació territorial: Baix Llobregat - Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08053674.
Denominació: La Ginesta.
Adreça: c. Nicolas Tous, 34.
Titular: Escola Bressol La Ginesta, SC.
NIF: F08736746.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat La Ginesta, d’Iguala-
da, amb efectes a partir de la fi del curs
2000-2001.

(01.352.130)

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2001,
per la qual s’aproven les modificacions dels
concerts educatius dels centres docents
privats d’educació especial.

La Resolució de 12 de juny de 1996, per
la qual es van aprovar les modificacions dels
concerts educatius dels centres docents
privats d’educació especial per al curs 1996-
97 (DOGC núm. 2230, de 15.7.1996), va ser
declarada nul·la per la sentència número
1333, de 9 de desembre de 2000, dictada
per la Secció Cinquena de la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Per tal de resoldre les sol·licituds de mo-
dificació dels concerts educatius presenta-
des, i en absència de normativa específica
pròpia, s’ha aplicat l’Ordre del Ministeri
d’Educació i Ciència de 18 de setembre de
1990, que estableix en els articles 1, 2 i 3
les proporcions de professionals/alumnes en
l’atenció educativa dels alumnes amb ne-
cessitats especials (BOE núm. 236, de
2.10.1990).

D’acord amb això, atès el que disposa el
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar les modificacions dels con-
certs educatius dels centres docents privats
que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució, amb les condicions que per a ca-
dascun s’hi especifiquen.

Les unitats i el personal que figuren a l’an-
nex com a extingir es prorrogaran durant el
curs 1996-97 per tal de permetre l’adequa-
da reconversió del centre.

—2 Denegar les peticions de modificació
efectuades pels centres docents privats que
es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució
per les causes que s’hi especifiquen.

—3 Les modificacions dels concerts edu-
catius que s’aproven mitjançant aquesta
Resolució tenen efectes a partir de l’1 de
setembre de 1996.

Les modificacions dels concerts es for-
malitzaran mitjançant diligència que subs-
criuran el delegat territorial que correspon-
gui i els titulars dels centres afectats.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 30 de desembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

priv: unitats concertades ordinàries.
pat: unitats concertades ateses per profes-
sorat funcionari procedent de l’extingit rè-
gim de patronat.
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EE: educació especial.
FPEE: formació professional d’educació es-
pecial.
FPM: tutor d’aula de FPEE.
FPT: mestre de taller.
FPE: educador d’aula de FPEE.
gs: psicòleg/pedagog.
gm: grau mitjà.
e: educador.
tm: tutor d’aula d’EE.
ts: tutor d’aula d’EE.
lg: logopeda.
fs: fisioterapeuta.
as: assistent social.
UA: unitats augmentades.
UD: unitats disminuïdes.
USD: unitats sol·licitades denegades.
CR: concert resultant.

Causa de denegació (CD):
(1) Les unitats per a les quals se sol·licita

concert no estan autoritzades i, segons el
que disposen els articles 3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i 5.1 del Reial decret 2377/1985, de
18 de desembre, pel qual s’aprova el regla-
ment de normes bàsiques sobre concerts
educatius, és requisit imprescindible que els
centres concertats estiguin degudament
autoritzats i classificats en els nivells edu-
catius objecte del concert.

(2) La concertació del personal per al qual
se sol·licita concert educatiu comportaria
superar les proporcions de professionals/
alumnes que fixa la normativa.

(3) La concertació del personal per al qual
se sol·licita concert educatiu comportaria
superar en el conjunt del centre les propor-
cions de professionals/alumnes que fixa la
normativa.

(4) Tant el nombre d’alumnes i unitats
concertades com les previsions de neces-
sitats d’escolarització per al proper curs no
justifiquen la concertació de les unitats sol·li-
citades.

Comarca: Bages.

Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Municipi: Santpedor.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 6 priv 7 tm 2 fs 1 lg 1 gs 3 e.
A extingir: 1 tm.

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08045069.
Denominació: Balmes II.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats: EE.
UA: 1 priv.
CR: 12 priv 14,5 tm 1,5 ts 2 fs 2 lg 7 e.
A extingir: 0,5 gm.
USD: 1 priv.
CD: (4).

Codi: 08034163.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Des-
vern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats: FPEE.
CR: 2 priv 2 FPM.
A extingir: 1 FPM.

Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats: EE.
UA: 1 priv 1 lg 1 tm.
CR: 5 priv 5 tm 1 fs 1 lg 2 e.
USD: 1 fs.
CD: (2).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08011424.
Denominació: Sants Innocents.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 13 priv 18 tm 2 fs 2 lg 1 gs 6 e.
A extingir: 1 gm.

Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 9 (5 priv 4 pat) priv 7 tm 2 fs 2 lg 3,4
e 1 gs.
A extingir: 0,8 gm 0,1 gs.

Codi: 08035027.
Denominació: Centre d’Integració Plurisen-
sorial el Niu.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 5 priv 5 tm 2 lg 0,3 gs 2 e.
A extingir: 2 gm.

Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
UA: 1 e.
CR: 4 priv 4 tm 1 fs 2 e.
USD: 2 tm 1 e.
CD: (2).

Codi: 08035532.
Denominació: L’Alba.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
UA: 1 e.
CR: 5 priv 5 tm 1 fs 1 gs 3 e.
USD: 1 priv. 1 tm.
CD: (2) i (4).

Codi: 08037681.
Denominació: Esclat.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 4 priv. 4 tm 1 fs 1 lg 4 e.
A extingir: 1 gm.

Codi: 08044739.
Denominació: Nadís.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 4 priv 5 tm 1 fs 3 e.
A extingir: 1 gm.

Comarca: Maresme.

Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 6 priv 8 tm 2 fs 1 lg 3 e.
A extingir: 1 gm.

Comarca: Osona.

Codi: 08015201.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Calldetenes.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques)
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 8 priv 11 tm 1 ts 2 fs 2 lg 4 e.
A extingir: 1 gm.
USD: 1 gm.
CD: (2).

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08036317.
Denominació: Bellaire.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 4 priv 4 tm 1 fs 1 e.
A extingir: 1 gs.
USD: 1 priv.
CD: (4).

Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats: EE.
UA: 1 lg 1 gs.
UD: 1 tm 1 fs.
CR: 10 priv. 11 tm 1 ts 1 fs 2 lg 1 gs 5 e.

Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats: EE.
UA: 2 e.
CR: 8 priv 8 tm 2 fs 1 lg 1 gs 4 e.

Comarca: Segrià.

Codi: 25005341.
Denominació: Aremi.
Municipi: Lleida.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu i unitats: EE.
UA: 1 lg.
UD: 1 fs.
CR: 5 priv 5 tm 1 fs 1 lg 3 e.
USD: 1 fs.
CD: (3).

ANNEX 2

Comarca: Anoia.

Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats: FPEE.
CR: 2 FPA 2 FPM.
USD: 1 FPM.
CD: (2).

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08041490.
Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant Mi-
quel.
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Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu i unitats: FPEE.
CR: 3 FPA 3 FPM 1 FPE
USD: 1 lg.
CD: (2).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 
Denominació: Aspace.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 8 (6 priv 2 pat) priv  10 tm 2 fs 1 lg
6 e.
USD: 2 priv 1 lg.
CD: (1) i (2).

Codi: 08013585.
Denominació: La Sagrera.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 6 priv 7 tm 2 fs 1 lg 3 e.
USD: 1 priv.
CD: (1).

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: FPEE.
CR: 8 FPA 4 FPT 8 FPM 2 FPE.
USD: 1 gs 2 e.
CD: (2) i (3).

Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 7 priv 7 tm 2 fs 1 lg 4 e.
USD: 2 tm 1 gs 1 as.
CD: (3)

Codi: 08036706.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Barcelona.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 7 priv 8 tm 1 fs 1 lg 1 gs 3 e.
USD: 1,5 priv 1 tm 0,4 fs 1,5 lg 0,4 e 1 gm
1 as 5,6 reforç.
CD: (3) i (4).

Codi: 08053649.
Denominació: L’Escorça.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Nivell educatiu i unitats: EE.
CR: 5 priv 5 tm 2 fs 3 e.
USD: 2 e.
CD: (2).

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08045768.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Nivell educatiu i unitats: FPEE.
CR: 3 FPA 3 FPM 1 FPT.
USD: 1 FPT.
CD: (3).

(02.002.036)

RESOLUCIÓ de 31 de desembre de 2001,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat El Carme, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat El Carme, de
Tarragona, en petició de reducció d’unitats
d’educació primària i ampliació d’unitats
d’educació secundària obligatòria, 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
Carme, de Tarragona, per reducció d’uni-
tats d’educació primària i ampliació d’uni-
tats 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 DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Tarragona, 31 de desembre de 2001

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

Xavier Bagés Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43003501.
Denominació: El Carme.
Adreça: c. del Mar, 17.
Titular: Carmelites Tereses de Sant Josep,
Gnes.
NIF: Q2800243D.

S’autoritza la reducció de dues unitats
d’educació primària, amb efectes a partir de
l’inici del curs escolar 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació de quatre unitats
d’educació secundària obligatòria, amb
efectes a partir de l’inici del curs escolar
2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació Infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

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

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

(02.002.040)

RESOLUCIÓ ENS/89/2002, de 15 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització 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 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
Jaume Viladoms, de Sabadell, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Sabadell, 15 de gener de 2002

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 Torras, 1-3.
Altres adreces: c. Doctor Almera, 33.
Titular: Centre d’Ensenyament Secundari,
SAL.
NIF: A59440537.

S’autoritza el canvi de titularitat que
passa a ser de Centre d’Ensenyament
Secundari, SL, amb NIF B59440537, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la seva publicació al DOGC.
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
natura i la salut amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 2 unitats de la modalitat d’huma-
nitats 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.

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

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

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

ministració i finances, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars, ci-
cle formatiu secretariat, amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars, en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars; fa-
mília edificació i obra civil, cicle formatiu des-
envolupament i aplicació de projectes de
construcció, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars, en cap cas un grup su-
perarà els 30 llocs escolars; família informà-
tica, cicle formatiu desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars, en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars.

(02.009.002)

RESOLUCIÓ ENS/90/2002, de 16 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Escola Familiar Agrària Campjoliu, de
l’Arboç.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular del
centre docent privat Escola Familiar Agrària
Campjoliu, de l’Arboç, en petició d’autorit-
zació d’obertura dels ensenyaments de bat-
xillerat, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Familiar Agrària Campjoliu, de l’Ar-
boç, per obertura dels ensenyaments de
batxillerat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Tarragona, 16 de gener de 2002

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

Xavier Bagès i  Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: l’Arboç.
Localitat: l’Arboç.
Núm. de codi: 43006290.
Denominació: Escola Familiar Agrària Camp-
joliu.
Adreça: ctra. N 340, Km 287.
Titular: Fundació Escoles Familiars Rurals
del Penedès, SL.
NIF: G43573450.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, amb quatre unitats amb ca-

pacitat per a 140 llocs escolars, dues uni-
tats de la modalitat d’humanitats i ciències
socials i dues unitats de la modalitat de
ciències de la natura i de la salut, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs escolar 2001-
2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials, amb capacitat
per a 70 llocs escolars, i 2 unitats de la
modalitat de ciències de la naturalesa i de
la salut, amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars.

Formació professional de grau mitjà:
Família comerç i màrqueting, cicle forma-

tiu comerç, 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família química, cicle formatiu laboratori,
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família activitats agràries, cicle formatiu
jardineria, 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família indústries alimentàries, cicle for-
matiu elaboració de begudes, 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

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

ministració i finances, 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting, cicle forma-
tiu gestió comercial i màrqueting, 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars. En
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Família comerç i màrqueting, cicle forma-
tiu comerç internacional, 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

(02.010.024)

RESOLUCIÓ ENS/91/2002, de 16 de ge-
ner, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de l’escola de música L’Arc, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
l’escola de música L’Arc, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, el Decret 179/1993, de 27
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de juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i de dansa, 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 de
l’escola de música L’Arc, de Barcelona, en
els termes que s’especifiquen en 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 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, 16 de gener de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08055671.
Denominació: L’Arc.
Adreça: c. Domínguez Miralles, 1.
Titular: L’Arc, taller de música, Fundació Priv.
NIF: G60073186.

S’autoritza el cessament d’activitats de
l’escola de música L’Arc, de Barcelona amb
efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.

(02.009.009)

RESOLUCIÓ ENS/107/2002, de 22 de ge-
ner, de convocatòria de concurs públic per
formar part de la llista d’aspirants per co-
brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris per al curs
2001-2002.

L’article 1 del Decret 133/2001, de 29 de
maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), so-
bre la regulació de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent, preveu, per tal de
cobrir les necessitats de personal interí
docent, la convocatòria de concurs públic
de mèrits per formar part de la borsa de
treball del personal interí docent, segons les
necessitats del servei.

L’article 5 del Decret 133/2001, de 29 de
maig, preveu que la llista única a Catalunya
dels aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat està for-
mada, per ordre de prelació, per:

El personal que hagi prestat serveis com
a interí d’algun cos docent no universitari a
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.

Les persones que formen part de la llista
d’admesos d’alguna de les convocatòries de
concurs públic que ha realitzat el Depar-
tament d’Ensenyament des del mes de se-
tembre de 1996 per formar part de la llista
d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat, i que en-
cara no han estat nomenats com a personal
interí.

Aquestes persones s’ordenen segons
l’any de la convocatòria en què van partici-
par i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem esta-
blert a cada convocatòria. Cada curs s’hi
afegiran les persones que hagin estat ad-
meses en les convocatòries corresponents
a aquell curs.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa d’aspirants del primer i segon
bloc esmentats al paràgraf anterior, o bé el
nombre d’aquests es considera insuficient
per cobrir les necessitats previstes per a
aquest curs, cal disposar de nous candidats
per tal de completar el segon bloc de la llis-
ta d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat per al
curs 2001-2002.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 2001-2002, per a les especiali-
tats que s’indiquen tot seguit:

Codi Especialitat

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

Cos de professors d’ensenyament secundari
AL Alemany
CLA Cultura clàssica

Codi Especialitat
DI Dibuix
FR Francès
GR Grec
LA Llatí
MA Matemàtiques
MU Música
503 Assessoria i processos d’imatge per-

sonal
504 Construccions civils i edificació
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos de mante-

niment de vehicles
512 Organització i projectes de fabrica-

ció mecànica
513 Organització i projectes de sistemes

energètics
514 Processos de cultiu aqüícola
519 Processos i mitjans de comunicació
520 Processos i productes de tèxtil, con-

fecció i pell
521 Processos i productes de vidre i ce-

ràmica
522 Processos i productes d’arts gràfi-

ques
523 Processos i productes de fusta i mo-

bles
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional
601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips

tèrmics i fluids
606 Instal·lacions electrotècniques
607 Instal·lacions i equips de criança i

de cultiu
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de mà-

quines
612 Oficina de projectes de construcció
613 Oficina de projectes de fabricació

mecànica
615 Operacions de processos
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
623 Producció en arts gràfiques
624 Producció tèxtil i tractaments fisico-

químics
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge

i so

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny
151 Dibuix artístic
152 Procediments pictòrics
154 Dibuix lineal
155 Modelatge i buidatge
160 Dibuix publicitari
170 Arts del moble
184 Fotografia artística
186 Procediments d’il·lustració del llibre
302 Tècniques de disseny gràfic
305 Teoria i pràctica del disseny
307 Dibuix i tècniques pictòriques
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Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny
158 Decoració
161 Disseny industrial
161 Pintura

Codi Especialitat
164 Tipografia
166 Modelisme i maquetisme
172 Talla de pedra i fusta
174 Forja artística
176 Ceràmica artística
185 Delineació
189 Buidat i emmotllament
306 Disseny gràfic
360 Dibuix publicitari
384 Fotografia artística

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes
133 Alemany
135 Italià
192 Francès

—2 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Recursos Humans.

—3 Per formar part de la borsa de treball,
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la
Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol,
o estar inclòs en algun dels supòsits que
preveu la Llei 17/1993, de 23 de desembre,
sobre l’accés a determinats sectors de la
funció pública dels nacionals dels estats
membres de la Comunitat Europea, modifi-
cada per la Llei 55/1999, de 29 de desem-
bre.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estat afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici del tipus de lloc de tre-
ball que s’hagi d’ocupar.

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

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari, cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes i cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny: titulació de doctor, enginyer,
arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes
de docència.

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional i cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny: titulació de diplomat, ar-
quitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent
a efectes de docència.

f) Tenir el títol professional d’especialitza-
ció didàctica o el Certificat d’aptitud peda-
gògica (CAP) o experiència docent prèvia
legalment reconeguda com a equivalent, en
cas que sigui exigible. En aquest cas que-
daran exempts d’aquest requisit els aspi-
rants que posseeixin el títol de mestre, lli-
cenciat en pedagogia, així com els que
presentin sol·licitud per a l’especialitat de
tecnologia i les diferents especialitats de la
formació professional específica i els que
acreditin haver prestat serveis docents du-
rant dos cursos acadèmics complets (un
mínim de 18 mesos) en centres públics o
privats.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral
i escrit, de la llengua catalana, d’acord amb
el que estableix el Decret 244/1991, de 28
d’octubre, sobre el coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya que es reque-
reix per a la provisió de llocs de treball dels
centres públics d’ensenyament no universi-
tari de Catalunya dependents del Departa-
ment d’Ensenyament (annex 1).

h) Tenir la corresponent capacitació per
impartir les àrees i matèries curriculars cor-
responents a l’especialitat que requereixi,
si escau, el lloc de treball que s’hagi d’ocu-
par d’acord amb l’annex del Decret 133/
2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401,
d’1.6.2001).

El compliment dels requisits esmentats
anteriorment s’entendrà que s’ha de produir
en la data d’acabament del termini de pre-
sentació de sol·licituds i mantenir-se fins a
la finalització del curs 2001-2002.

—4 Els qui desitgin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, a les
delegacions territorials i a la seu central del
Departament d’Ensenyament. No obstant
això, per evitar possibles demores en la seva
tramitació, és preferible que es presenti en
la delegació territorial demanada com a pre-
ferent. La sol·licitud es trobarà a disposició
de les persones interessades als llocs es-
mentats i també podrà ser impresa a través
d’Internet a la web del Departament d’En-
senyament http://www.gencat.es/ense, i
caldrà emplenar-la segons les instruccions
que hi ha a la pàgina 2 d’aquesta. La sol-
licitud haurà d’anar acompanyada del full de
documentació justificativa dels requisits on
es consignaran els documents que es pre-
senten per justificar que es reuneixen els
requisits exigits d’acord amb el que s’espe-
cifica a l’annex 2, així com del full de mèrits
al·legats i puntuació assignada, on hi cons-
taran els mèrits que s’al·leguen d’acord amb
el barem de l’annex 3 d’aquesta Resolució.

Les adreces de les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament són les
següents:

Barcelona ciutat: av. del Paral·lel, 71,
08004 Barcelona.

Barcelona comarques: c. Casp, 15,
08010 Barcelona.

Baix Llobregat: c. Laureà Miró, 328,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67, 08202 Sabadell.

Tarragona: c. Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona.

Girona: c. Ultònia, 11, 17002 Girona.
Lleida: pge. Pompeu, 4, 25006 Lleida.
Terres de l’Ebre: c. Poeta Vicenç García,

3, 43500 Tortosa.

—5 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, i fer-hi cons-
tar el codi que correspongui:

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

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

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

—6 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució és des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC,
fins al dia 20 de febrer de 2002, ambdós
inclosos.

—7 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la delegació territorial que
en cada cas hagi estat demanada com a
preferent revisarà i comprovarà la documen-
tació que hagin aportat les persones inte-
ressades justificativa de reunir els requisits
exigits, i valorarà els mèrits que hagin al-
legat els aspirants d’acord amb el barem de
l’annex 3, i els assignarà la puntuació que
els correspongui.

—8 Durant el mes març de 2002, la Di-
recció General de Recursos Humans farà
pública la resolució en què declara aprova-
da la llista provisional d’aspirants admesos
i exclosos per cobrir places vacants o subs-
titucions en règim d’interinitat objecte
d’aquesta convocatòria. En aquesta llista,
que s’exposarà a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions ter-
ritorials i que podrà consultar-se a Internet
a la web del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.es/ense, els aspirants hi
figuraran per ordre alfabètic de cognoms i
per ordre de puntuació, i hi constaran al-
menys les dades següents:

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

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

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

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

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

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

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

nalment exclosos.

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

—10 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclama-
cions presentades i admetrà, o no, la nova
documentació justificativa lliurada, mitjan-
çant la resolució en què es faci pública la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos per cobrir places vacants o substituci-
ons en règim d’interinitat en centres docents
públics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 2001-2002. La llista esmenta-
da s’exposarà a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions
territorials durant el mes d’abril de 2002 i
també podrà consultar-se a Internet a la
web del Departament d’Ensenyament http:/
/www.gencat.es/ense.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Recursos Humans, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—11 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants segons la puntu-
ació total obtinguda es produeixin empats,
aquests es resoldran atenent successivament
els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 3.

b) Major puntuació als subapartats del
barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 3.

c) Major edat.

—12 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2001-2002, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2001-2002.

—13 Si en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim d’in-
terinitat ha comès falsedat en la presentació
dels documents justificatius, se li rescindirà
el nomenament, amb l’audiència prèvia a l’in-
teressat, i, si escau, es passarà el tant de
culpa a la jurisdicció ordinària.

—14 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals fer subs-

titucions, amb indicació del que escullen
com a preferent, amb el benentès que la
resta rebrà el mateix tracte sense diferenci-
ació de preferència. Aquesta elecció de
l’àmbit geogràfic per prestar substitucions
suposarà l’obligació per part de la persona
interessada d’acceptar qualsevol nomena-
ment dintre de l’àmbit escollit. El fet que no
s’accepti un nomenament a jornada com-
pleta inclòs a l’àmbit sol·licitat s’entendrà
com a renúncia a formar part de la llista
durant el curs 2001-2002.

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

—15 Quan correspongui nomenar un as-
pirant al qual els òrgans competents hagin
reconegut una disminució física igual o su-
perior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adjudi-
car-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball apropiat.

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

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territori-
als i especialitats demanats a la instància.
El fet de no acceptar un nomenament impli-
carà la baixa de la llista per renúncia, tal com
estableix l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig.

—17 És motiu de baixa de la borsa de tre-
ball la renúncia, així com no acceptar la
destinació adjudicada o no prendre posses-
sió del lloc de treball adjudicat en els termi-
nis previstos sense causa justificada.

També és motiu de baixa de la borsa l’ha-
ver estat sancionat, mitjançant expedient
disciplinari, per falta notòria de rendiment o
per incompliment greu dels deures i les
obligacions derivats de les funcions pròpi-
es de lloc de treball.

Així mateix, no serà inclòs a la borsa de
treball docent, una vegada finalitzat el seu
nomenament, aquell docent que hagi mos-
trat un rendiment insuficient que no com-
porti inhibició o una evident i documentada
manca de capacitat per ocupar el lloc de
treball i que impedeixi complir les funcions
assignades, mitjançant expedient adminis-
tratiu contradictori i no disciplinari, un cop
escoltada la junta de personal docent cor-
responent.

—18 Quan la delegació territorial adjudi-
qui un lloc de treball al professorat nomenat
per cobrir substitucions en règim d’interini-
tat, aquest rebrà una credencial de nome-
nament on s’especificaran les dates d’inici
i cessament previstes, l’especialitat del lloc

de treball que ocuparà al centre docent, i el
motiu que ha originat la vacant. Les dates
especificades a la credencial no les podrà
modificar unilateralment l’Administració, lle-
vat dels casos en què es produeixi una re-
incorporació anticipada d’un funcionari, la
qual cosa provocarà el cessament del pro-
fessorat nomenat.

—19 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin d’aplicació al moment
d’acceptació del nomenament, la persona
interessada presentarà una declaració jura-
da conforme no treballa en cap altre lloc ni
públic ni privat. L’ocupació d’un segon lloc
de treball o l’exercici d’un segon càrrec o
activitat al sector públic o privat requerirà la
prèvia i expressa autorització de compatibi-
litat, que només s’atorgarà en els casos que
preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.

També caldrà presentar una certificació
mèdica de no patir cap malaltia ni estar
afectat de cap limitació física o psíquica
incompatible amb l’exercici del tipus de lloc
de treball que s’hagi d’ocupar.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin oportú per a la de-
fensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de gener de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

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

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

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

logia hispànica-catalana).
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
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logia romànica) (Universitat de Barcelona fins
al 1967) (UB).

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

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

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

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

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

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

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

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

Diplomatures
Diplomat Escola Universitària de Forma-

ció del Professorat (EUFP) de Girona, espe-
cialitat filològiques (anglès/francès) (promo-
cions 1974, 1975, 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat filològiques anglès/francès i pre-
escolar (promocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat ciències socials (promocions 1977
i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat ciències (promocions 1977 i
1978).

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

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

Diplomat EUFP de València, especialitat
filologia.

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

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

Ensenyaments secundaris
Títol de batxillerat (BUP) obtingut a partir

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

Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que
s’hagi cursat tota la primària, la secundària
obligatòria i el batxillerat a Catalunya i no
s’hagi obtingut l’exempció de la llengua ca-
talana. Per acreditar que les condicions aca-
dèmiques són equivalents al certificat del
nivell C cal aportar un certificat expedit, a sol·-

licitud de la persona interessada, per qual-
sevol institut d’ensenyament secundari.

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

Els casos que no s’ajustin exactament als
tres supòsits anteriors seran resolts, a pe-
tició de la persona interessada, per la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa, que, quan s’escaigui, emetrà la
corresponent certificació d’equivalència, que
serà presentada conjuntament amb la sol·-
licitud de participació en la convocatòria.

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

formació del professorat d’EGB de la UB i
de la UAB).

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

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

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

Junta Permanent de Català
Certificat de coneixements superiors de

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

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

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

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

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

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

ció de textos orals i escrits (certificat K).

Escola de l’Administració Pública de Cata-
lunya

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

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

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

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

Universitat de Barcelona
Diploma de suficiència de llengua catala-

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

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

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

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

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

Universitat Autònoma de Barcelona i de la
Universitat Politècnica de Catalunya

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

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

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

Diploma de postgrau de corrector en llen-
gua catalana.

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

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

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

Universitat Rovira i Virgili
Certificat de coneixements mitjans de la

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

llengua catalana expedit per la URV.

Universitat de Lleida
Certificat de suficiència en llengua cata-

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

lana (grau superior).

Escola oficial d’idiomes
Acreditació d’haver superat el curs de ni-

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

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

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

partir de febrer de 1994).

Instituts de ciències de l’educació
Acreditació d’haver superat el primer ci-

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

primer cicle dels cursos de reciclatge de ca-
talà (només per als professors d’ensenyament
secundari).

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

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

Consorci per a la Normalització Lingüística
Certificat de coneixements avançats orals

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

Certificat de nivell superior de català (a
partir del mes de juny de 2001).

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

grau elemental.
Certificat d’ensenyament de català en el

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

ment de català a adults.

Diputació de Barcelona
Certificat del curs superior de llengua ca-

talana (fins a 1982).
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Institut Catòlic d’Estudis Socials de Bar-
celona

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

Certificat de professor de llengua catala-
na (fins a 1982).

Institut Francocatalà de la Universitat de Per-
pinyà

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

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

Departament d’Ensenyament
Reconeixement de la idoneïtat especial

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

Reconeixement de la condició de profes-
sor concordant o idoni per impartir l’espe-
cialitat de llengua catalana i literatura a
centres privats de batxillerat, COU i forma-
ció professional per resolució de la Direcció
General de Recursos Humans, d’acord amb
l’Ordre de 30 d’abril de 1982 (DOGC núm.
230, de 9.6.1982) i l’Ordre d’11 d’octubre
de 1989 (DOGC núm. 1214, de 30.10.1989).

Junta Avaluadora de Català del Govern Ba-
lear

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

Certificat de llenguatge administratiu.
Certificat de coneixements superiors de

català (orals i escrits).

Obra Cultural Balear
Acreditació d’haver superat el curs de

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

grau superior de llengua catalana (fins a
1991).

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

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

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

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

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

català de l’EMMM.

Estudi General Lul·lià
Titulacions de professor de català de

l’EGL.

Govern Balear
Certificat d’aptitud docent en llengua ca-

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

Junta Qualificadora de Coneixements de Va-
lencià o Direcció General de Política Lingüís-
tica de la Conselleria d’Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana

Certificat de grau mitjà de coneixements
de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge administratiu.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge comercial.

Certificat de grau superior de coneixe-
ments de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de cor-
recció de textos.

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

Certificat de capacitació en valencià.

Universitats del País Valencià
Certificat de grau mitjà de coneixements

de valencià.
Certificat de grau superior de coneixe-

ments de valencià.

ANNEX 2

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionalitat
o, si hi manca, una fotocòpia del passaport.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar, o bé una
certificació que acrediti la realització i con-
vocatòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, Certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un insti-
tut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, excep-
te per a les diferents especialitats de tecno-
logia i de la formació professional específica.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent que
s’acredita correspon a un centre privat, l’es-
mentada certificació haurà de ser expedida
pel director del centre amb el vistiplau de la
Inspecció d’Ensenyament, o pel secretari del
col·legi de doctors i llicenciats o d’altre col·-
legi professional, sempre que aquesta certi-
ficació pugui ser emesa d’acord amb els seus
estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els
aspirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua catalana (vegeu l’annex 1).

—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten.

ANNEX 3

Barem

Únicament es valoraran els mèrits asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Un mateix
mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 0,4166
punts.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament o contracte, o certifi-
cació expedida pel director del centre cor-
responent, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o pel secretari de la delega-
ció territorial corresponent, o bé pel secreta-
ri del col·legi de doctors i llicenciats o d’al-
tres col·legis professionals, sempre que
aquesta certificació pugui ser emesa d’acord
amb els seus estatuts. Els serveis prestats a
l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats
expedits pels ministeris d’educació dels
països respectius, degudament traduïts a
qualsevol de les dues llengües oficials a
Catalunya.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per
poder computar els serveis prestats als
becaris de formació de docència i la recer-
ca com a experiència docent, caldria que la
universitat on els ha prestat certifiqués que
estan en possessió de totes i cadascuna de
les facultats pròpies dels docents (que im-
parteixen la totalitat de la matèria d’un curs,
que avaluen els alumnes de l’esmentada
matèria i que signen les actes correspo-
nents).

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al-

legat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
que preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal
i com a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, als casos en què a la cer-
tificació acadèmica no figurin les expressi-
ons numèriques completes, s’aplicaran les
equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
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En el cas que a l’expedient acadèmic es
facin constar tant la qualificació literal com
la numèrica, es tindrà només en considera-
ció aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o convalidada, o d’apte o apta, seran
equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada, caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda al moment de cur-
sar l’assignatura segons l’antic pla d’estu-
dis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al-
legada com a requisit de titulació previst al
punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat els cursos de
doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del mateix doctorat (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadè-
mica on consti la superació de tots els cur-
sos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del
títol de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedició d’a-
quest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de
1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries dife-
rents de al·legada com a requisit de titula-
ció previst al punt 3.e) d’aquesta Resolu-
ció:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació
al·legada com a requisit de titulació previst
al punt 3.e) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a 300
hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a 150
hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui).

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament o del
de Benestar Social o bé organitzades per
les universitats o reconegudes pel Departa-
ment d’Ensenyament, o organitzades o re-
conegudes per altres comunitats autònomes
amb plenes competències educatives, o pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les inclogui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés a la llista d’interins.

En cap cas no podran ser valorats mit-
jançant aquest apartat els cursos realitzats
per a l’obtenció d’un títol o certificat acadè-
mic.

(02.022.034)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2001,
de cessament de les activitats del centre
docent privat Nazaret, de Sant Vicenç dels
Horts.

Per la Resolució de 14 de març de 2001
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Nazaret,
de Sant Vicenç dels Horts, que es va haver
de notificar mitjançant l’Edicte de 30 de juliol
de 2001 (DOGC núm. 3494, de 17.10.2001).

Un cop exhaurit el termini que preveu l’ar-
ticle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, el titular del centre no ha presentat
cap al·legació.

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

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

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Nazaret, de Sant
Vicenç dels Horts, ubicat al carrer Burgos,
170, amb núm. de codi 08028643, amb
efectes a partir de la fi del curs 1999-2000.

—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 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
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat,
21 de desembre de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(01.346.110)

EDICTE de 15 de gener de 2002, pel qual
es notifica la proposta de resolució de l’ex-
pedient disciplinari incoat per Resolució de
13 de febrer de 2001 al senyor Ruben Sbert
i Zacarias.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la proposta de resolució de
l’expedient disciplinari incoat per Resolució
de 13 de febrer de 2001, del secretari ge-
neral del Departament d’Ensenyament, al
subaltern inter í  senyor Ruben Sbert i
Zacarias, de Vilanova i la Geltrú, es notifica
a la persona interessada que, en aplicació
del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la pro-
posta de resolució esmentada és a la seva
disposició a les oficines de la Subdirecció
General de la Inspecció de Serveis del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
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de Catalunya, Via Augusta, 202-206, plan-
ta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a diven-
dres en horari d’oficina.

Barcelona, 15 de gener de 2002

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(02.009.049)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2002, so-
bre convalidacions de formació professio-
nal específica.

Des del moment d’aplicació de la Llei
Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Orde-
nació General del Sistema Educatiu, la con-
validació acadèmica entre cicles formatius
quedava restringida als crèdits de nom,
durada i contingut idèntics, i l’aplicaven de
forma directa els centres docents.

Pel que fa als crèdits que presentaven
similitud entre si, la convalidació s’aplicava
mitjançant resolució individualitzada de la
Direcció General de Formació Professional,
d’acord amb el que disposa la Resolució de
29 de maig de 2001, que dóna instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres docents d’educació secundària a
Catalunya.

A partir de la publicació de l’Ordre de 20
de desembre de 2001, del Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esports, per la qual es de-
terminen convalidacions d’ensenyaments de

formació professional específica, s’obre la
possibilitat de l’aplicació per part del centre
de convalidacions a nivell de mòduls pro-
fessionals no idèntics però amb una certa
similitud, d’acord amb l’article 12.2 del Reial
Decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’or-
denació de la formació professional en l’àm-
bit del sistema educatiu, que estableix di-
rectrius generals sobre els títols de tècnic i
tècnic superior.

La publicació d’aquesta Ordre té com a
conseqüència la necessitat de crear una
regulació pròpia sobre les convalidacions,
ja que a Catalunya l’organització curricular
dels cicles formatius de formació professi-
onal específica està feta a nivell de concre-
ció de crèdits.

Mentre no s’aprovi la normativa pròpia
sobre convalidacions, es fa necessari do-
nar criteris als centres docents sobre l’apli-
cació de l’esmentada Ordre.

Per això,

Resolc:

—1 Que mentre no es publiqui la norma-
tiva pròpia sobre convalidacions de forma-
ció professional específica, els centres do-
cents públics i privats, de l’àmbit territorial
de Catalunya, aplicaran les convalidacions,
a nivell de mòduls professionals, d’acord
amb els annexos I, II i III de l’Ordre de 20 de
desembre de 2001, per la qual es determi-
nen convalidacions d’ensenyaments de for-

mació professional específica (BOE núm. 8,
de 9 de gener de 2002).

—2 Que en el cas que un mòdul professi-
onal estigui constituït per més d’un crèdit i
que, d’acord amb l’annex corresponent de
l’esmentada Ordre, s’apliqui la convalidació
del mòdul, el conjunt de crèdits quedarà
convalidat automàticament.

—3 Que altrament, continua vigent el pro-
cediment ordinari de sol·licitud per la di-
recció del centre docent a la Direcció Ge-
neral de Formació Professional, de conva-
lidació de tots els casos particulars, previst
en la Resolució de 29 de maig de 2001,
que dóna instruccions per a l’organització
i el funcionament dels centres docents
d’educació secundària a Catalunya. Aques-
tes sol·licituds seran resoltes de forma in-
dividualitzada per a cada alumne/a i comu-
nicades al centre docent on està matricu-
lat/ada.

—4 Que les sol·licituds de convalidació
d’ensenyaments universitaris, d’ensenya-
ments extingits i d’ensenyaments a l’estran-
ger amb els cicles formatius de formació
professional específica, seran resoltes pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Aquestes sol·licituds les trametrà la direc-
ció del centre docent a la Direcció General
de Formació Professional del Departament
d’Ensenyament.

Barcelona, 10 de gener de 2002

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional
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