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RESOLUCIÓ ENS/308/2002, de 7 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu de l’Assumpció, de
Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mare de Déu de l’As-
sumpció, de Badalona, en petició d’autorit-
zació de reducció i ampliació d’unitats, 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
Mare de Déu de l’Assumpció, de Badalona,
per reducció i ampliació d’unitats de batxi-
llerat, 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.
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Barcelona, 7 de febrer de 2002
P. D. (Resolució de 10.5.1999,

DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001108.
Denominació: Mare de Déu de l’Assumpció.
Adreça: c. Sant Joan Evangelista, 22.
Titular: Filles de Jesús.
NIF: Q1800043J.

S’autoritza la reducció de dues unitats de
batxillerat en la modalitat de ciències de la
natura i la salut, amb efectes a partir del final
del curs 2000-2001.

S’autoritza l’ampliació de dues unitats de
batxillerat en la modalitat de tecnologia, amb
efectes a partir del curs 2001-2002.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
Nou unitats de parvulari amb capacitat per

a 225 llocs escolars.
Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars.
Educació secundària:
Sis unitats de primer cicle amb capacitat

per a 180 llocs escolars i sis unitats de
segon cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars.

Batxillerat:
Dues unitats de la modalitat de ciències

de la natura i la salut amb capacitat per a
70 llocs escolars, dues unitats de la moda-
litat d’humanitats i ciències socials amb
capacitat per a 70 llocs escolars i dues
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(02.025.095)

RESOLUCIÓ ENS/315/2002, de 14 de fe-
brer, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Joan Casas, de Sant Antoni de
Vilamajor.

El col·legi d’educació infantil i primària
Joan Casas, de Sant Antoni de Vilamajor,
amb número de codi 08025319, ocupa pro-
visionalment l’edifici situat a la plaça de la
Vila, 1.

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

Resolc:

Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Joan Casas, de Sant Antoni de
Vilamajor, amb número de codi 08025319,
al carrer de Ramon Berenguer IV, s/n, amb
efectes acadèmics i administratius des del
gener de 2001.

La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessà-
ries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 14 de febrer de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.032.103)

RESOLUCIÓ ENS/309/2002, de 14 de fe-
brer, per la qual es fa pública la llista de
cursos d’especialització i d’habilitació per al
professorat iniciats durant el curs 1999-
2000.

Mitjançant l’Ordre d’11 de gener de 1996
(BOE núm. 20, de 23.1.1996) s’homolo-
guen cursos d’especialització per al pro-
fessorat d’educació infantil, d’educació
primària, d’educació especial i del primer
cicle d’educació secundària obligatòria i
d’habilitació per als professionals del pri-
mer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Ensenyament ha regulat les condi-
cions i el procediment per a l’autorització
dels cursos esmentats per Resolució de 9
de juliol de 1997 (DOGC núm. 2444, de
30.7.1997).

L’article 7 de l’Ordre esmentada disposa
que les comunitats autònomes que es tro-
bin en ple exercici de les seves competèn-
cies educatives publicaran als seus respec-
tius diaris oficials, amb una periodicitat,
almenys, anual, la llista de cursos convo-
cats i autoritzats d’acord amb l’Ordre es-
mentada.

Per tant,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la llista de cursos
d’especialització i d’habilitació que, d’acord
amb l’Ordre d’11 de gener de 1996, han es-
tat convocats pel Departament d’Ensenya-
ment o convocats per altres organismes i
autoritzats pel Departament d’Ensenyament
i que s’han iniciat durant el curs acadèmic
1999-2000, els quals es detallen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 D’acord amb l’Ordre d’11 de gener
de 1996, les persones que superin amb
avaluació positiva els cursos d’especialit-
zació podran obtenir la capacitació per
exercir com a especialista de la matè-
ria corresponent i, en el cas dels cur-
sos d’habilitació, podran obtenir l’habilita-
ció per impartir el primer cicle d’educació
infantil.

Barcelona, 14 de febrer de 2002

P. D. (Resolució de 9.7.1997,
DOGC de 30.7.1997)

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

ANNEX

Cursos d’habilitació per a professionals del
primer cicle d’educació infantil

Curs d’habilitació per a professionals del pri-
mer cicle d’educació infantil.
Promoció 1999-2001.
IES Gallecs, de Mollet del Vallès.

Curs d’habilitació per a professionals del pri-
mer cicle d’educació infantil.
Promoció 1999-2001.
IES Montserrat Roig, de Terrassa.

Curs d’habilitació per a professionals del pri-
mer cicle d’educació infantil.
Promoció 1999-2001.
Col·legi López Vicuña, de Barcelona.

Cursos d’especialització en educació in-
fantil

Curs d’especialització en educació infantil.
Promoció de 2000.
Universitat de Barcelona.

Curs d’especialització en educació infantil.
Promoció de 2000.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs d’especialització en educació infantil.
Promoció de 2000.
Universitat de Girona.

Curs d’especialització en educació infantil.
Promoció de 2000.
Universitat Rovira i Virgili.

Curs d’especialització en educació infantil.
Promoció de 2000-2001.
Universitat Oberta de Catalunya.

Curs d’especialització en educació infantil.
Promoció de 2000.
Universitat Ramon Llull.

Postgrau en formació d’especialistes en
educació infantil.
Promoció 1999-2001.
Universitat Ramon Llull.

Cursos d’especialització en educació física

Curs d’especialització en educació física.
Promoció de 2000.
Universitat de Barcelona.

Curs d’especialització en educació física.
Promoció de 2000.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Postgrau en formació d’especialistes en
educació física.
Promoció 1999-2001.
Universitat Ramon Llull.

Cursos d’especialització en educació mu-
sical

Curs d’especialització en educació musical.
Promoció de 2000.
Universitat de Barcelona.
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Curs d’especialització en educació musical.
Promoció de 2000.
Universitat de Lleida.

Postgrau en formació d’especialistes en
educació musical.
Promoció 1999-2001.
Universitat Ramon Llull.

Cursos d’especialització en pertorbacions
del llenguatge i l’audició (logopèdia)

Curs d’especialització en audició i llen-
guatge.
Promoció de 1999-2001.
Universitat de Barcelona.

Postgrau d’especialista en pertorbacions del
llenguatge i de l’audició.
Promoció de 1999-2001.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Cursos d’especialització en educació espe-
cial (pedagogia terapèutica)

Curs d’especialització en educació especi-
al: pedagogia terapèutica.
Promoció de 2000.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs d’especialització en educació especi-
al: pedagogia terapèutica.
Promoció de 2000-2001.
Universitat Oberta de Catalunya.

Curs d’especialització en educació especi-
al: pedagogia terapèutica.
Promoció de 1999-2001.
Universitat Oberta de Catalunya.

Postgrau en formació d’especialistes en
educació especial: pedagogia terapèutica.
Promoció de 1999-2001.
Universitat Ramon Llull.

Cursos d’especialització en llengües estran-
geres

Curs d’especialització en llengües estran-
geres. Anglès.
Promoció de 2000.
Universitat de Barcelona.

Curs d’especialització en llengües estran-
geres. Anglès.
Promoció de 2000.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs d’especialització en llengües estran-
geres. Anglès.
Promoció de 1999-2001.
Universitat de Lleida i UGT.

Postgrau en formació d’especialistes en llen-
gües estrangeres. Anglès.
Promoció de 1999-2001.
Universitat Ramon Llull.

(02.032.100)

RESOLUCIÓ ENS/322/2002, de 15 de fe-
brer, per la qual es declara aprovada la llis-
ta provisional d’aspirants d’admesos i ex-
closos a les proves convocades per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats.

Un cop exhaurit el termini de presenta-
ció de sol·licituds, i per tal de complir el
que estableixen les bases 4.1 i 4.2 de la

Resolució ENS/3/2002, de 8 de gener
(DOGC núm. 3554, de 16.1.2002), que
obre convocatòria de proves per a la pro-
visió de places de funcionaris docents i per
a l’adquisició de noves especialitats,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional
alfabètica, per cossos i per especialitats,
d’aspirants admesos i exclosos en el pro-
cés selectiu convocat per la Resolució ENS/
3/2002, de 8 de gener, que figura exposa-
da al públic a la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament i en cadascuna de les
seves delegacions territorials, les adreces de
les quals consten a l’annex d’aquesta Reso-
lució. Així mateix, es pot consultar a través
de la pàgina d’Internet del Departament d’En-
senyament: http://www.gencat.es/ense.

—2 En aquesta llista, desglossada per
cossos i especialitats, consten el nom, els
cognoms, el número de NIF dels aspirants
o del document acreditatiu de la nacionali-
tat en el cas de no tenir l’espanyola, el pro-
cediment selectiu pel qual participen i, si
escau, els aspirants que no tenen la nacio-
nalitat espanyola que estan exempts de la
realització de la prova de llengua castella-
na, d’acord amb el que preveu la base 7.2
de la Resolució de convocatòria, així com
els aspirants que reuneixen els requisits
suficients de coneixement de la llengua ca-
talana, a l’efecte de l’exempció que preveu
la base 7.3.3 de la mateixa Resolució. Hi
consta també el motiu d’exclusió dels aspi-
rants provisionalment exclosos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es dóna per notificats els interessats
als efectes del que disposa l’article 71.1
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.
Per tant, els interessats podran formular,
en el termini de deu dies hàbils a partir de
l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i da-
vant la Direcció General de Recursos Hu-
mans, les reclamacions que considerin
oportunes, de conformitat amb el que es-
tableix la base 4.2 de la Resolució de con-
vocatòria.

—4 De conformitat amb el que establei-
xen l’article 23 del Reial decret 364/1995,
de 10 de març (BOE de 10.4.1995), i la base
9 de la Resolució de convocatòria del pro-
cediment selectiu, el compliment de les
condicions i dels requisits exigits en la con-
vocatòria s’haurà d’acreditar en el termini
de vint dies naturals a comptar a partir de
l’endemà de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de la llista d’as-
pirants seleccionats. Si de la revisió de la
documentació es dedueix que algun aspi-
rant no reuneix algun dels requisits que s’hi
exigeixen, l’interessat perdrà tots els drets
que es puguin derivar de la seva participa-
ció en el procediment.

En conseqüència, el fet de figurar a la llista
d’admesos no implica el reconeixement als
interessats de la possessió dels requisits
exigits en la convocatòria de referència.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Seu central
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona (comar-
ques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

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

Delegació Territorial del Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell

Delegació Territorial de Lleida
Passatge Pompeio, 4.
25006 Lleida.

Delegació Territorial de Girona
Ultònia, 13.
17002 Girona.

Delegació Territorial de Tarragona
Sant Francesc, 7.
43002 Tarragona.

Delegació Territorial de les Terres de l’Ebre
Poeta Vicenç Garcia, 3, 1r.
43500 Tortosa.

(02.045.123)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes de servei (exp. 0261/
2002 i 0366/2002).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

Número d’expedient: 0261/2002.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’im-

pressió i manipulació de proves d’avaluació
de les competències bàsiques als alumnes
de cicle mitjà de l’educació primària.

b) Termini d’execució: 30 dies des del lliu-
rament dels disquets.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 127.470,00 euros, IVA inclòs.
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Número d’expedient: 0366/2002.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’im-

pressió i manipulació de proves d’avaluació
de les competències bàsiques als alumnes
de primer cicle d’educació secundària.

b) Termini d’execució: 30 dies des del lliu-
rament dels disquets.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 129.878,72 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

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

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

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

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

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

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

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

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 19 de febrer de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.050.053)

ORDRE ENS/40/2002, de 15 de febrer, de
modificació de l’Ordre de 20 de desembre
de 2001, per la qual s’adapten els negoci-
ats de les delegacions territorials del Depar-
tament d’Ensenyament al Decret 255/2001,
de 25 de setembre, d’organització territo-
rial del Departament d’Ensenyament, i se
n’aprova la descripció de funcions.

Per l’Ordre de 20 de desembre de 2001,
publicada al DOGC núm. 3548, de 8.1.2002,
s’adapten els negociats de les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament
al Decret 255/2001, de 25 de setembre, d’or-
ganització territorial del Departament, i se
n’aproven les funcions.

Dins la Secció d’Obres i Manteniment de
les delegacions territorials de Barcelona I (ciu-
tat), Barcelona II (comarques), Baix Llobregat-
Anoia, Vallès Occidental, Girona, Lleida i
Tarragona es crea el Negociat de Contrac-
tació i Patrimoni al qual li pertoquen com a
funcions la coordinació i la tramitació admi-
nistrativa de la contractació d’equipaments
per als centres docents públics d’àmbit de
cada delegació territorial; l’elaboració de les
dades administratives sobre informes rela-
cionats amb el patrimoni; la recaptació d’in-
formes i la tramitació dels expedients rela-
tius a incidències patrimonials; la realització
i el manteniment de l’inventari de l’equipa-
ment mobiliari dels centres docents públics
i de la seu de cadascuna de les delegaci-
ons territorials, i tenir cura del seguiment de
les obres de reforma, ampliació i millora dels
centres públics.

Ateses les funcions atribuïdes a la Secció
d’Obres i Manteniment a la qual pertany l’es-
mentat Negociat, es considera convenient
modificar les que inicialment li van ser as-
signades.

D’altra banda, dins la Secció de Centres
i Alumnes de cadascuna de les delegacions
territorials es crea el Negociat de Centres al
qual li pertoquen com a funcions la gestió
de la documentació relativa a l’autorització,
la modificació i el cessament de centres
públics i privats; la tramitació de la docu-
mentació relativa a despeses de funciona-
ment dels centres públics i privats i a l’au-
torització d’ús dels centres públics; la gestió
de la documentació relativa a l’establiment
de concerts amb centres privats; la proposta
d’adquisició de material escolar adreçat als
centres i serveis educatius així com el con-
trol i l’inventari d’aquest.

A les funcions atribuïdes a l’esmentat Ne-
gociat de Centres s’ha d’afegir la relativa a
la realització de l’inventari de l’equipament
mobiliari de la seu de cadascuna de les
delegacions territorials.

En conseqüència, d’acord amb el que dis-
posa l’article 25.2 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1. Es modifica l’article 1.1 de l’Or-
dre de 20 de desembre de 2001, per la qual
s’adapten els negociats de les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament
al Decret 255/2001, de 25 de setembre,
d’organització territorial del Departament, i
se n’aprova la descripció de funcions, en
relació amb les competències atribuïdes al
Negociat de Contractació i Patrimoni, que
queda redactat de la manera següent:

“Correspon al Negociat de Contractació
i Patrimoni el seguiment dels contractes
d’obres de reforma, ampliació i millora dels
centres públics docents i d’altres obres que
siguin encomanades, i dels contractes de
consultoria i assistència així com la tramita-
ció de la corresponent documentació; la re-
copilació i tramitació de les dades adminis-
tratives i informes dels centres públics
docents relacionats amb el patrimoni així
com dels expedients administratius.”

Article 2. S’afegeix a les funcions atribuï-
des al Negociat de Centres per l’article 1.2
de l’Ordre de 20 de desembre de 2001 la
relativa a la realització de l’inventari de l’equi-
pament mobiliari de la seu de les correspo-
nents delegacions territorials.

Disposició final

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

Barcelona, 15 de febrer de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.046.118)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/310/2002, de 31 de gener, per la qual
es convoca la realització de la prova d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior de formació professional es-
pecífica i la prova de caràcter general dels
ensenyaments de règim especial que con-
dueixen a les titulacions oficials de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport, corres-
ponents a l’any 2002 (DOGC núm. 3581,
pàg. 3429, de 22.2.2002).

Per un error del Diari, la Resolució esmen-
tada, publicada al DOGC núm. 3581, pàg.
3429, de 22.2.2002, es va inserir en la sec-
ció de Càrrecs i personal, quan havia de
figurar dins de la secció de Disposicions.
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Barcelona, 22 de febrer de 2002

Rosa Pérez i Robles
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC en funcions

(02.053.040)

RESOLUCIÓ ENS/337/2002, de 15 de fe-
brer, per la qual s’adjudiquen definitivament
els llocs de treball de caràcter singular en
centres de recursos pedagògics.

Mitjançant la Resolució de 30 d’octubre
de 2001 (DOGC núm. 3508, de 7.11.2001)
es compleixen les sentències dictades el 25
de juny de 2000 pel Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu número 4 de Barcelona en el
recurs contenciós administratiu 844/99, in-
terposat pel senyor Jordi Olivares Periu con-
tra la Resolució de 7 d’abril de 1999 (DOGC
núm. 2868, de 15.4.1999).

La base 10 de l’annex 1 de la Resolució
esmentada de 30 d’octubre de 2001 deter-
mina que, un cop resoltes les reclamacions
i exclosos els concursants que desisteixin
de la seva participació, la Direcció General
de Recursos Humans farà pública al Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya la re-
solució definitiva, en la qual constarà el lloc
de treball que els ha estat adjudicat i la
puntuació total atorgada.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Fer pública la llista definitiva d’adjudi-
cacions als participants en el concurs de
mèrits de llocs de treball docents vacants
de caràcter singular en centres de recursos
pedagògics, amb indicació del lloc de tre-
ball que els ha estat adjudicat i de la pun-
tuació atorgada, segons es detalla a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 D’acord amb la base 11 de l’annex 1
de la Resolució de 7 d’abril de 1999, les des-
tinacions adjudicades seran irrenunciables.

—3 Segons el que disposa la base 12 de
l’annex 1 de la Resolució de 30 d’octubre
de 2001, la incorporació en la nova desti-
nació tindrà lloc l’1 de setembre de 2002 i
efectes administratius des de la data 1 de
setembre de 1999; es cessarà en la de
procedència el 31 d’agost de 1999.

—4 Amb la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya d’aquesta Reso-

lució es donen per notificades les persones
interessades a tots els efectes.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considereu convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

PC=primer cognom; SC=segon cognom; N=nom; PA=puntuació part A; PB=puntuació part B; PT=puntuació total; CD= centre destinació;
M=municipi; C=cos lloc (1).

DNI PC SC N PA PB PT CD M C

040427286W Cullell Sala Josep M. 21,0500 11,0000 32,0500 CRP Gironès Girona 597
037728820B Caparrós Garres Catalina 19,5500 11,0000 30,5500 CRP Sant Andreu Barcelona 597
046320230R Pons Sabio Montserrat 17,9500 12,0000 29,9500 CRP Garraf Vilanova i la Geltrú 597
036452500F Amat Codina Montserrat 18,4000 11,0000 29,4000 CRP Santa Coloma Santa Coloma

de Gramenet de Gramenet 597
018414143K Hernandez Ferrer Santiago 17,6500 11,0000 28,6500 CRP Baix Llobregat VII Martorell 597
036968606Q Sanz Polo M. Mercè 17,4164 11,0000 28,4164 CRP Baix Llobregat V Cornellà de Llobregat 590
037672590Q Tomàs Deig Albert 18,3375 10,0000 28,3375 CRP Vallès Oriental I Granollers 590
040860055A Ciscart (*) Bea M. Carme 18,0076 10,0000 28,0076 CRP Baix Llobregat VII Martorell 590
038067570V Farré Fumadó Núria 17,3000 10,5000 27,8000 CRP Maresme III El Masnou 597
038780785W Terradas Saborit M. Carme 18,6250 09,0000 27,6250 CRP Sant Adrià de Besòs Sant Adrià de Besòs 597
017429304L Sanz Sanz Miguel 16,4625 10,5000 26,9625 CRP Baix Llobregat II Gavà 590
038416760K Silva Galan José María 16,9500 09,5000 26,4500 CRP Vallès Occidental VII Badia del Vallès 597
027279450R Gómez Piriz Juan José 16,3500 10,0000 26,3500 CRP Baix Llobregat VIII Esplugues de Llobregat 597
036547343K Camps Figueras M. Dolors 16,3622 09,0000 25,3622 CRP Maresme II Pineda de Mar 597
046106023Q Garcia-Alzorriz Pardo Carlos 15,2500 10,0000 25,2500 CRP Maresme II Pineda de Mar 597
038540608Z Capella Peroy Neus 15,2076 10,0000 25,2076 CRP Horta-Guinardó Barcelona 590
038036423N Guarch Yanes Enriqueta 15,1500 09,5000 24,6500 CRP Sant Joan Despí (Ext.) Sant Joan Despí 597
037755871Z Magrans Ingles M. Isabel 16,1826 08,0000 24,1826 CRP Sant Martí Barcelona 590
039660761K Ortega Segura Luis 14,8656 09,0000 23,8656 CRP Alt Camp Valls 597
039833333R Martínez Garcia Victorino 15,2080 08,2500 23,4580 CRP Badalona Badalona 590
040270546F Viñolas Boadella Jordi 13,3416 10,0000 23,3416 CRP Alt Empordà Figueres 597
037274590P Bartes Busom M. Àngels 13,1500 10,0000 23,1500 CRP La Selva I Santa Coloma de Farners 597
037266100M Sierco Baron Helena 13,5576 09,5000 23,0576 CRP Vallès Occidental II Terrassa 590
039148191Y Lluma (*) Llucia Teresa 12,8000 09,0000 21,8000 CRP Vallès Occidental II Terrassa 597
037597967M Pla Sanabre Casimir 10,2000 08,0000 18,2000 CRP Alt Penedès Vilafranca del Penedès 590
043402267W Gómez Pérez Manuela 09,9663 07,0000 16,9663 CRP Santa Coloma Santa Coloma

de Gramenet de Gramenet 590
039856422K Escoda Amorós Enric 06,1000 09,0000 15,1000 CRP La Selva II Blanes 597

(*) Dret preferent
(1) 597: cos de mestres. 590: cos de professors d’ensenyament secundari

(02.045.121)
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RESOLUCIÓ ENS/334/2002, de 12 de fe-
brer, de cessament de les activitats del
centre docent privat Escola Bea, de Reus.

Per la Resolució de 15 de desembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Escola Bea, de Reus, que es va no-
tificar en data 12 de gener de 2001, al
domicili del centre.

Un cop exhaurit el termini previst en 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
esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Escola Bea, de
Reus, ubicat a la Riera d’Aragó, 1-3 A, amb
núm. de codi 43006423, amb efectes a
partir de la fi del curs 1998-1999.

—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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Tarragona, 12 de febrer de 2002

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

(02.029.072)

RESOLUCIÓ ENS/335/2002, de 12 de fe-
brer, de cessament de les activitats del
centre docent privat Centro de Enseñanza
de Peluquería Espallargas, de Reus.

Per la Resolució de 13 d’octubre de
2000 es va iniciar, d’ofici, l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Centro de Enseñanza de Peluque-
ría Espallargas, de Reus, que es va noti-
ficar en data 20 d’octubre de 2000, al
domicili del centre.

Un cop exhaurit el termini previst en 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 que exi-
geix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Centro de Enseñan-
za de Peluquería Espallargas, de Reus,
ubicat al carrer Pintor Tomàs Bergadà, 14,
amb núm. de codi 43005844, amb efectes
a partir de la fi del curs 1998-1999.

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

Tarragona, 12 de febrer de 2002

P. D. (Resolució d’1.06.2001,
DOGC d’11.06.2001)

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

(02.029.069)

RESOLUCIÓ ENS/336/2002, de 13 de fe-
brer, de cessament de les activitats del
centre docent privat Espallargas, de Tarra-
gona.

Per la Resolució de 15 de desembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Espallargas, de Tarragona, que es va
notificar en data 27 de desembre de 2000
al domicili del centre.

Un cop exhaurit el termini previst en 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 que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Espallargas, de
Tarragona, ubicat al carrer Reding, 30, amb
núm. de codi 43008869, amb efectes a
partir de la fi del curs 1998-1999.

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

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

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

Tarragona, 13 de febrer de 2002

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.06.2001)

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

(02.029.070)
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RESOLUCIÓ ENS/365/2002, de 19 de fe-
brer, de delegació de competències de la
consellera d’Ensenyament en diversos òr-
gans de les delegacions territorials del De-
partament d’Ensenyament.

El Ministeri d’Assumptes Exteriors i, si
s’escau, el Ministeri de Justícia tenen actu-
alment la competència de legalitzar els tí-
tols acadèmics i professionals i altres docu-
ments oficials espanyols que han de tenir
efectes a països estrangers.

D’acord amb l’Ordre de 16 d’abril de 1990
(BOE de 19.4.1990), de legalització de do-
cuments acadèmics espanyols que han de
tenir efectes a l’estranger, es requereix, com
a tràmit previ, el reconeixement de les fir-
mes dels càrrecs que figuren en els citats
documents.

En execució de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu (BOE de 4.10.1990) i del Reial
decret 1399/1995, de 4 d’agost, sobre
ampliació de serveis de l’Administració de
l’Estat traspassats a la General itat de
Catalunya en matèria d’ensenyament (BOE
de 5.8.1995), es va promulgar el Decret 60/
1997, de 4 de març, de creació i regulació
del Registre de títols acadèmics i professio-

nals no universitaris de Catalunya (DOGC de
17.3.1997), on s’estableixen els càrrecs que
han d’expedir els títols que es generin a cen-
tres de Catalunya.

Per tal d’agilitar el tràmit de reconeixe-
ment de les firmes d’aquests càrrecs i
d’acord amb els articles 12, 37 i 39 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú,

Resolc:

Article 1. Delegar en els delegats i secre-
taris de les delegacions territorials del De-
partament d’Ensenyament, la competència
per reconèixer les firmes dels càrrecs del De-
partament d’Ensenyament que figuren im-
preses als documents i títols acadèmics i
professionals corresponents als ensenya-
ments establerts a la Llei d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu, per tal que pu-
guin ser legalitzats per tenir efectes a països
estrangers.

Article 2. El reconeixement de firmes es re-
alitzarà mitjançant la inserció, al revers del
títol o document, de la diligència expressa-
da en els termes literals següents:

“Diligencia para legalizar las firmas del
señor/a (nombre y apellidos), como (cargo)
y del señor/a (nombre y apellidos), como
(cargo), por ser, al parecer, las suyas.

”Localidad y fecha.
”El/La (cargo).
”(Firma).
”(Nombre y apellidos).”

Article 3. A la signatura de la diligència es
faran constar les paraules “per delegació”,
abreujades p. d., seguides del rang i de la
data d’aquesta disposició i la del DOGC on
sigui publicada.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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