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RESOLUCIÓ ENS/568/2002, de 28 de febrer,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Pi de l’Snoopy, de Viladecans.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants privada Pi de l’Snoopy, de
Viladecans, en petició d’autorització d’ober-
tura d’un centre docent privat d’educació
infantil de llar d’infants, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, 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 l’obertura del centre docent
privat Pi de l’Snoopy, de Viladecans, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
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 exhau-
reix la via administrativa, les persones in-

teressades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu, davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administra-
tiva.

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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 28 de febrer de
2002

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Viladecans.
Localitat: Viladecans.
Núm. de codi: 08054472.
Denominació: Pi de l’Snoopy.
Adreça: c. Verge de Montserrat, 84-86.
Titular: Carmen Bernado Quintín.
NIF: 35049383M.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Pi de l’Snoopy, de Viladecans, per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
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tema educatiu, amb efectes des de l’inici
del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(02.044.066)

RESOLUCIÓ ENS/569/2002, de 8 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent  pr ivat  Sagrat  Cor de Jesús,  de
Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Sagrat Cor de
Jesús, de Tarragona, en petició de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, 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
Sagrat Cor de Jesús, de Tarragona, per
canvi de titularitat, en els termes que s’es-
pecifiquen 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 delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament efectuarà
els tràmits necessaris per incloure les mo-
dificacions escaients en els documents ad-
ministratius corresponents.

—3 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els arts 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú.

Tarragona, 8 de març de 2002

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43004591.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Adreça: c. Santa Joaquima de Vedruna, 10.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de la Fundació Cultural Privada
Sagrat Cor de Jesús, NIF G43643477, amb
efectes a partir del dia 1 de gener de 2002.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats de parvulari,

amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats, amb capa-

citat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

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

gestió administrativa, amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de comerç i màrqueting, cicle for-
matiu de comerç, amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 2 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars.

(02.044.067)

RESOLUCIÓ ENS/570/2002, d’11 de març,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat Escola de
Música Pentagrama Congrés, 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 Escola de Música Pen-
tagrama Congrés, de Barcelona, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, 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 Decret 179/1993, de 27
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 del
centre docent privat Escola de Música Pen-

tagrama Congrés en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 11 de març 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)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08056031.
Denominació: Escola de Música Pentagra-
ma Congrés.
Adreça: c. de Pardo, 14.
Titular: Ruiz Hidalgo, Montserrat.
NIF: 33918592D.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Música Pen-
tagrama Congrés, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2001-02.

(02.045.087)

RESOLUCIÓ ENS/571/2002, d’11 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Escola de Dansa Pilar Domínguez, 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 Escola de Dansa Pilar
Domínguez, de Barcelona, en petició d’au-
torització d’ampliació de locals, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
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ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les es-
coles de música i de dansa, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola de Dansa Pi lar Domínguez, de
Barcelona, per ampliació de locals, en els
termes que s’espec i f iquen 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.

Barcelona, 11 de març 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: 08057138.
Denominació: Escola de Dansa Pilar Domín-
guez.
Adreça: c. Muntaner, 269, baixos.
Titular: Pilar Domínguez Ponce.
NIF: 37708691F.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Mun-
taner, 326, baixos, amb una capacitat per a
45 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 65 llocs escolars.

(02.045.083)

ORDRE ENS/90/2002, de 18 de març, de
convocatòria del VIII Premi Pere Calders de
Literatura Catalana.

Amb la instauració de la Generalitat, la
nostra llengua i també la nostra literatura han
entrat en un procés de plena normalització.
Aquesta situació té un bon exponent en el
moment òptim que viu actualment la pro-
ducció literària en llengua catalana.

La professionalització dels escriptors i es-
criptores ja és possible. Tot i això, bona part

d’aquests escriptors i escriptores catalans
també es dediquen professionalment a la
docència en els nivells d’educació primària
i secundària.

Per aquest motiu el Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya,
amb la col·laboració del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciències de Catalunya i l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana, convoca per
vuitena vegada el Premi Pere Calders de
Literatura Catalana. La concessió d’aquest
premi té com a objectiu tant el reconeixe-
ment públic de la tasca literària dels docents
com de la tasca docent dels escriptors i es-
criptores. Ensems, vol potenciar la creació
literària en llengua catalana i difondre el gust
per la lectura en el món de l’ensenyament.

Per tot això, de conformitat amb el que
estableix el capítol 9 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de
juliol;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar el VIII Premi Pere Calders de

Literatura Catalana.

Article 2
Aprovar les bases que es publiquen com

a annex a aquesta Ordre.

Article 3
La dotació del premi és de 6.100,00 eu-

ros, els quals es faran efectius amb càrrec
a la posició pressupostària D/480130200/
3212 de l’òrgan gestor 1302 del pressupost
vigent.

Disposició final

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

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, els interessats poden in-
terposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya 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, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 18 de març de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquest premi és el reco-
neixement públic tant de la tasca literària
dels docents com de la tasca docent de les
escriptores i dels escriptors, així com pro-
moure la creació literària en llengua catala-
na i difondre el gust per la lectura en el món
de l’ensenyament.

—2 Poden optar a aquest premi els do-
cents en actiu en els nivells d’ensenyament
infantil, primari i secundari de Catalunya.

—3 Pel que fa a aquesta convocatòria, les
obres que es presentin s’hauran d’emmar-
car en la narrativa i en la prosa, hauran de
ser inèdites i estar escrites en llengua cata-
lana, i tindran una extensió aproximada
d’unes 100 pàgines.

—4 Les obres s’hauran de presentar per
quintuplicat i signades amb pseudònim. S’hi
adjuntarà un sobre tancat, a l’exterior del
qual constaran el pseudònim i el títol de
l’obra. A l’interior constaran les mateixes
dades i a més, el nom, cognoms, adreça i
telèfon de l’autor.

—5 Les obres s’hauran de lliurar a la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa del Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202, planta 2B, 08021 Barcelona)
abans del 4 de setembre de 2002. Es po-
den lliurar directament o bé per qualsevol
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.
Les obres es podran presentar també a les
oficines de correus en sobre obert per tal
que la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari de correus abans que sigui cer-
tificada.

—6 No podran optar a aquest premi les
obres que hagin estat premiades en algun
altre concurs o hagin rebut algun ajut pú-
blic per a la seva confecció. Tampoc no hi
podran optar els autors o les autores que
hagin obtingut el Premi Pere Calders en
qualsevol de les edicions anteriors.

—7 Per a la concessió del premi es cons-
tituirà un jurat format per les persones se-
güents:
President:

Pere Solà i Montserrat, director general
d’Ordenació i Innovació Educativa.
Vocals:

Jesús Bonals i Codina, representant del
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i Ciències de Catalunya.

Josep Francesc Delgado i Mercader, de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Cata-
lana.

Maria de la Pau Janer i Mulet, escriptora.
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Àlex Susanna i Nadal, representant del
món editorial.
Secretari:

Pere Led i Capaz, subdirector general de
Formació Permanent i Recursos Pedagò-
gics.

—8 El jurat decidirà tots els aspectes no
previstos en aquestes bases i podrà decla-
rar el premi desert. També, i en funció de la
qualitat de les obres, podrà concedir dos
premis. En aquest cas, es fraccionarà la
dotació del premi entre les dues obres gua-
nyadores. Pel fet de presentar-se al premi,
els candidats accepten les condicions
d’aquesta convocatòria. El veredicte del
jurat serà inapel·lable.

—9 El veredicte del jurat es farà públic du-
rant el mes d’octubre, en el marc d’un acte
literari en el decurs del qual es lliurarà el
premi.

—10 La concessió d’aquest premi com-
porta la publicació o difusió de l’obra.

—11 Durant el termini dels tres mesos
posteriors a la proclamació del premi, les
obres presentades estaran a disposició dels
autors a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa del Departament d’En-
senyament per tal que puguin ser retirades.
Transcorregut aquest termini els exemplars
de les obres no premiades que no hagin
estat recollits seran destruïts.

(02.077.096)

RESOLUCIÓ ENS/626/2002, de 22 de
març, per la qual es modifica l’adscripció
de centres docents d’educació primària a
centres docents d’educació secundària.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de participació, avaluació i govern dels
centres docents, i el Decret 31/2002, de 5
de febrer, pel qual s’estableix el règim d’ad-
missió d’alumnat als centres docents pú-
blics, concertats o sufragats amb fons pú-
blics, determinen les prioritats en l’admissió
d’alumnes a l’educació secundària obliga-
tòria i que per cursar ensenyaments d’edu-
cació secundària obligatòria tenen prioritat
els alumnes que procedeixen dels centres
d’educació primària que tenen adscrits,
segons estableixi l’òrgan competent del
Departament d’Ensenyament.

La contínua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripci-
ons per adaptar-les a les necessitats d’es-
colarització.

 En aquest sentit, i d’acord amb les pro-
postes formulades per les delegacions ter-
ritorials d’Ensenyament,

Resolc:

—1 Modificar l’adscripció dels centres do-
cents d’educació primària als instituts
d’educació secundària i les seves seccions
en els termes de l’annex 1.

—2 Autoritzar l’adscripció dels centres
concertats d’educació primària als centres
concertats d’educació secundària obligatò-
ria assenyalats a l’annex 2.

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, 22 de març de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

COMARCA: BAGES

Zona de vinculació: Manresa 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08046761. Centre: IES Guillem de

Catà (Manresa).
Codi: 08033924. Centre: IES Pius Font i

Quer (Manresa).

Educació primària
Codi: 08017992. Centre: CEIP Montserrat

(Sant Salvador de Guardiola).
Codi: 08059755. Centre: CEIP La Font

(Manresa).
Codi: 08020097. Centre: CEIP Pare Al-

gué (Manresa).
Codi: 08038181. Centre: CEIP Serra i

Húnter (Manresa).
Codi: 08044016. Centre: CEIP Flama

(Sant Fruitós de Bages).
Codi: 08043759. Centre: Espill (Manresa).

Zona de vinculació: Moià.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08044600. Centre: IES Moianès

(Moià).

Educació primària
Codi: 08015831. Centre: CEIP La Popa -

ZER El Moianès (Castellcir. Vallès Oriental).
Codi: 08016151. Centre: CEIP Ramona

Calvet i Picas (Castellterçol. Vallès Oriental).
Codi: 08037981. Centre: CEIP de l’Estany

- ZER El Moianès (l’Estany).
Codi: 08022094. Centre: CEIP Josep

Orriols i Roca (Moià).
Codi: 08022100. Centre: Escola Pia de

Moià (Moià).

COMARCA: BAIX LLOBREGAT

Zona de vinculació: Cornellà de Llobregat.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08016793. Centre: IES Francesc

Macià (Cornellà de Llobregat).
Codi: 08033900. Centre: IES Joan Miró

(Cornellà de Llobregat).
Codi: 08059688. Centre: IES Maria Aurè-

lia Capmany (Cornellà de Llobregat).
Codi: 08035143. Centre: IES Miquel Martí

i Pol (Cornellà de Llobregat).
Codi: 08016781. Centre: IES-SEP Este-

ve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08016422. Centre: CEIP Abat Oli-

ba (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08043334. Centre: CEIP Alexandre
Galí (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08016380. Centre: CEIP Anselm
Clavé (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08016744. Centre: CEIP Antoni
Gaudí (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08016367. Centre: CEIP Dolors
Almeda (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08016771. Centre: CEIP Els Pins
(Cornellà de Llobregat).

Codi: 08037966. Centre: CEIP Ignasi Iglé-
sias (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08035881. Centre: CEIP L’Areny
(Cornellà de Llobregat).

Codi: 08016409. Centre: CEIP Mare de
Déu de Montserrat (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08051240. Centre: CEIP Mediter-
rània (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08016392. Centre: CEIP Mossèn
Jacint Verdaguer (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08016410. Centre: CEIP Sant
Ildefons (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08042299. Centre: CEIP Sant Mi-
quel (Cornellà de Llobregat).

Codi: 08037978. Centre: CEIP Suris
(Cornellà de Llobregat).

Codi: 08054058. Centre: CEIP Torre de
la Miranda (Cornellà de Llobregat).

COMARCA: BARCELONÈS

Zona de vinculació: Barcelona Gràcia 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08052712. Centre: IES Pere Bosch

i Gimpera (Barcelona).
Codi: 08052700. Centre: IES Vall d’He-

bron (Barcelona).

Educació primària
Codi: 08002216. Centre: CEIP Josep

Maria de Sagarra (Barcelona).
Codi: 08002198. Centre: CEIP La Farigola

de Vallcarca (Barcelona).
Codi: 08002204. Centre: CEIP Montseny

(Barcelona).
Codi: 08002988. Centre: CEIP Pare Po-

veda (Barcelona).

Zona de vinculació: Barcelona Horta 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08014115. Centre: IES Ferran Ta-

llada (Barcelona).
Codi: 08052700. Centre: IES Vall d’He-

bron (Barcelona).

Educació primària
Codi: 08013081. Centre: CEIP Coves

d’en Cimany (Barcelona).
Codi: 08002745. Centre: CEIP El Carmel

(Barcelona).
Codi: 08002186. Centre: CEIP Mare de

Déu de Montserrat (Barcelona).
Codi: 08039513. Centre: CEIP Taxonera

(Barcelona).

Zona de vinculació: Barcelona l’Eixample 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08013160. Centre: IES Maragall

(Barcelona).
Codi: 08043462. Centre: IES Parc de l’Es-

corxador (Barcelona).

Educació primària
Codi: 08052670. Centre: CEIP Auró (Bar-

celona).
Codi: 08001923. Centre: CEIP Diputació

(Barcelona).
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Codi: 08001911. Centre: CEIP Els Llorers
(Barcelona).

Codi: 08052669. Centre: CEIP Ferran
Sunyer (Barcelona).

Codi: 08042305. Centre: CEIP Joan Miró
(Barcelona).

Codi: 08001947. Centre: CEIP Mallorca
(Barcelona).

Zona de vinculació: Santa Coloma de Gra-
menet 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08059329. Centre: IES Can Peixa-

uet (Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08028047. Centre: IES Puig Cas-

tellar (Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08034001. Centre: IES Terra Roja

(Santa Coloma de Gramenet).

Educació primària
Codi: 08035519. Centre: CEIP Antoni

Gaudí (Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08033341. Centre: CEIP Banús

(Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08059767. Centre: CEIP Els Pins-

Pirineus (Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08027456. Centre: CEIP Ferran de

Sagarra (Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08032300. Centre: CEIP Fray Luis

de León (Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08032312. Centre: CEIP Miguel de

Unamuno (Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08027471. Centre: CEIP Sant Just

(Santa Coloma de Gramenet).
Codi: 08027511. Centre: CEIP Torre Ball-

dovina (Santa Coloma de Gramenet).

COMARCA: GARRAF

Zona de vinculació: Sant Pere de Ribes 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08042056. Centre: IES Can Puig

(Sant Pere de Ribes).

Educació primària
Codi: 08027110. Centre: CEIP El Pi (Sant

Pere de Ribes).
Codi: 08058957. Centre: CEIP Els Cos-

tarets (Sant Pere de Ribes).
Codi: 08058362. Centre: CEIP Ribes

(Sant Pere de Ribes).

COMARCA: MARESME

Zona de vinculació: Canet de Mar.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045641. Centre: IES Lluís Domè-

nech i Montaner (Canet de Mar).

Educació primària
Codi: 08015302. Centre: CEIP Mare de

Déu de la Misericòrdia (Canet de Mar).
Codi: 08025800. Centre: CEIP El Pi Gros

(Sant Cebrià de Vallalta).

COMARCA: TARRAGONÈS

Zona de vinculació: Tarragona 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43006125. Centre: IES Campclar

(Tarragona).
Codi: 43009722. Centre: IES Complex

Educatiu de Tarragona (Tarragona).
Codi: 43008390. Centre: IES Torreforta

(Tarragona).

Educació primària
Codi: 43005911. Centre: CEIP Campclar

(Tarragona).
Codi: 43003756. Centre: CEIP Gual i

Villalbí (Tarragona).
Codi: 43005170. Centre: CEIP La Floresta

(Tarragona).
Codi: 43003768. Centre: CEIP Mare de

Déu dels Àngels (Tarragona).
Codi: 43006381. Centre: CEIP Mediter-

rani (Tarragona).
Codi: 43005686. Centre: CEIP Riu Clar

(Tarragona).

COMARCA: VALLÈS ORIENTAL

Zona de vinculació: les Franqueses del
Vallès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08052906. Centre: IES Lauro (les

Franqueses del Vallès).

Educació primària
Codi: 08059780. Centre:CEIP Bellavista-

Joan Camps i Giró (les Franqueses del
Vallès).

Codi: 08017271. Centre: CEIP Joan San-
pera i Torras (les Franqueses del Vallès).

Zona de vinculació: Sant Feliu de Codines.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08060009. Centre: SES Manuel

Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codi-
nes).

Educació primària
Codi: 08026208. Centre: CEIP Jaume

Balmes (Sant Feliu de Codines).

ANNEX 2

Centre concertat d’educació primària
Codi: 08000906. Centre: Betsaida (Bada-

lona. Barcelonès).

Centre concertat d’educació secundària
obligatòria

Codi: 08000921. Centre: Mare de Déu de
l’Esperança (Badalona. Barcelonès).

(02.059.017)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0477/02).

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

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

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

c) Número d’expedient: 0477/02.

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

realització d’activitats d’estades i cursos del
projecte Orator, a la Gran Bretanya i França,
per a 200 alumnes becaris del Departament
d’Ensenyament.

b) Termini d’execució: durant quinze dies
del mes de juliol de 2002.
—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 216.800,00 euros, IVA inclós.

—5 Garanties
Provisional: 4.336,00 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 8, cate-

goria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre general.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà 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: Departament d’Ensenyament, Re-

gistre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

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

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

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,

serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins el  següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 13 de març de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.071.049)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0283/02).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0283/02.

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

realització de colònies d’immersió en llengua
anglesa del programa Orator, per un mínim
de 400 alumnes del cicle superior d’educa-
ció primària i un màxim de 450 alumnes.

b) Termini d’execució: durant la primera
quinzena de setembre de 2002.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 168.400,00 euros (IVA inclós).

—5 Garanties
Provisional: 3.368,00 euros.
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 8, catego-

ria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre general.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies natu-

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Ensenyament, Re-

gistre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

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

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-

sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,

Serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament 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.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 18 de març de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.070.002)


