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RESOLUCIÓ ENS/793/2002, de 26 de
març, de convocatòria de la prova d’accés
als estudis de conservació i restauració de
béns culturals per al curs 2002-2003.

El Decret 224/1993, de 27 de juliol, pel
qual s’aprova el currículum i es regulen els
ensenyaments de conservació i restauració
de béns culturals, estableix que l’accés a
aquests ensenyaments es farà mitjançant la
superació d’una prova.

Per tal de convocar la prova d’accés que
permeti valorar la capacitat de les persones
aspirants a cursar els ensenyaments esmen-
tats,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova d’accés als estudis

superiors de conservació i restauració de
béns culturals per al curs 2002-2003.

—2 Aspirants
Per realitzar la prova d’accés els aspirants

hauran d’estar en possessió del títol de bat-
xi l ler o haver aprovat els estudis que,
d’acord amb la normativa vigent, hagin estat
declarats equivalents.

—3 Sol·licituds de preinscripció
Podran realitzar la prova d’accés les per-

sones aspirants que hagin efectuat la pre-
inscripció per a l’ingrés a l’Escola Superior
de Conservació i Restauració de Béns Cultu-
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rals de Catalunya entre els dies 21 i 27 de
maig d’enguany.

—4 Objectiu de la prova
L’objectiu de la prova serà verificar la ma-

duresa, els coneixements i les aptituds de
les persones aspirants a cursar els estudis
superiors de conservació i restauració de
béns culturals.

—5 Composició dels tribunals
Les persones que componen el tribunal

qualificador seran nomenades per la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva d’entre especialistes en les matèries de
què tractin les proves.

El tribunal qualificador constarà d’un pre-
sident o presidenta, un secretari o secretà-
ria i tres vocals.

—6 Desenvolupament de la prova
La prova es realitzarà a l’Escola Superior

de Conservació i Restauració de Béns Cul-
turals, carrer Aiguablava 109-113, de
Barcelona, i constarà de tres exercicis a
realitzar durant els dies 13 i 14 de juny. La
primera sessió començarà el dia 13 a les 9
del matí.

—7 Contingut de la prova
7.1 El primer exercici consistirà en

l’anàlisi d’un text relacionat amb els béns
culturals, en un temps màxim de noranta
minuts. L’anàlisi comprendrà un resum i un
esquema del contingut del text, així com
un comentari crític. L’exercici tindrà com a
objectiu valorar la maduresa i la formació
general de l’alumnat, especialment en re-
ferència a la comprensió de conceptes, la
utilització del llenguatge i la capacitat de
síntesi i relació. La qualificació oscil·larà
entre 0 i 10.

7.2 El segon exercici versarà sobre: a)
història, b) història de l’art, c) física i quími-
ca, d) biologia. La persona aspirant selec-
cionarà dues de les esmentades matèries i
desenvoluparà per escrit, de cadascuna
d’elles, una qüestió d’entre quatre que li
seran proposades. El temps màxim dedicat
a cada matèria serà de seixanta minuts. Amb
aquest exercici la persona aspirant acredi-
tarà que posseeix coneixements específics
suficients. Cadascuna de les matèries de
l’exercici serà qualificada de 0 a 10 i la
mitjana aritmètica resultant constituirà la
nota de l’exercici.

7.3 El tercer exercici, d’aptitud plàstica,
constarà de les parts següents:

a) Realització d’un dibuix al natural, d’en-
focament mimètic, amb model real inanimat.
Es valorarà la fidelitat en la representació,
la qualitat del grafisme, la precisió i l’acabat
del treball.

b) Realització d’un treball sobre represen-
tació del color. Es considerarà la correcta
utilització de les tècniques emprades i el
grau de comprensió dels valors i les quali-
tats del color.

c) Realització d’un treball pràctic per a la
valoració de les aptituds específiques que
requereixen els estudis de conservació i
restauració de béns culturals.

Es considerarà l’habilitat manual, la me-
ticulositat i la pulcritud en la realització del
treball.

Aquest exercici, l’objectiu del qual serà
valorar les aptituds plàstiques generals i les
específiques per a la conservació i restau-
ració, tindrà una durada màxima de 15 hores
i s’efectuarà en diferents sessions no supe-
riors a 4 hores. La seva qualificació serà la
mitjana aritmètica de la puntuació obtingu-
da a cada apartat, que es qualificarà entre
0 i 10.

—8 Exempcions
8.1 Quedarà exempt de la realització del

primer i del segon exercici qui acrediti ha-
ver superat la prova d’accés a la universi-
tat.

8.2 Quedarà exempt de la totalitat de la
prova d’accés qui disposi del títol de tècnic
superior d’arts plàstiques i disseny o d’un
títol declarat equivalent, d’acord amb el que
preveu l’article 9 del Reial decret 1387/1991,
de 18 de setembre, pel qual s’aproven els
ensenyaments mínims del currículum de
conservació i restauració de béns culturals
i se’n regula la prova d’accés.

—9 Qualificació global
La qualificació global de la prova resulta-

rà de la mitjana ponderada de les qualifica-
cions obtingudes als tres exercicis. Es pon-
deraran els exercicis primer i segon en un
20 per cent cada un i el tercer en un 60 per
cent.

Per a les persones aspirants exemptes del
primer i segon exercici la qualificació global
serà l’obtinguda en el tercer exercici.

Per a la superació de la prova d’accés
s’exigirà una qualificació global igual o su-
perior a 5.

—10 Publicació de les qualificacions
El resultat de les proves es farà públic al

tauler d’anuncis de l’Escola Superior de Con-
servació i Restauració de Bens Culturals cinc
dies naturals després de la realització de la
prova i es comunicarà a la delegació territo-
rial corresponent del Departament d’Ense-
nyament.

—11 Reclamacions i recursos
11.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre de l’Escola Superior de Conser-
vació i Restauració de Béns Culturals, du-
rant els tres dies hàbils següents al de la
publicació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal es re-
unirà per examinar-les i resoldre-les i en pu-
blicarà el resultat el dia hàbil següent. A
aquests únics efectes, el dissabte no es
considerarà dia hàbil. S’aixecarà l’acta cor-
responent de la reunió.

Al peu de la llista de publicació del re-
sultat de les reclamacions, s’indicarà el
termini i l’òrgan davant el qual es podrà
presentar reclamació.

11.2 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat a la delega-
ció territorial corresponent a través de la
direcció del centre, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació
del resultat.

El director de l’Escola Superior de Con-
servació i Restauració de Béns Culturals tra-
metrà a la delegació territorial les reclamaci-

ons que rebi, juntament amb la còpia de la
primera reclamació, i la còpia de l’acta de
la reunió del tribunal avaluador en la qual
s’hagi estudiat la reclamació, la còpia de
les proves realitzades per la persona aspi-
rant i qualsevol altra documentació que, a
iniciativa pròpia o a instància de la perso-
na interessada, consideri pertinent d’adjun-
tar-hi.

Un cop informades per la inspecció, la de-
legació territorial trametrà les reclamacions
abans de deu dies a la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa amb tota
la documentació i l’informe de la Inspecció
d’ensenyament. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa les resoldrà
abans de deu dies, amb notificació a la
persona interessada.

—12 Nombre de convocatòries
Cada alumne o alumna disposarà d’un

nombre màxim de quatre convocatòries per
superar la prova d’accés o millorar la quali-
ficació. En tot cas, la qualificació assolida en
superar la prova d’accés serà vàlida durant
un període de quatre anys acadèmics, comp-
tats a partir d’aquell al qual correspon la
qualificació.

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

Barcelona, 26 de març de 2002

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

(02.085.071)

RESOLUCIÓ ENS/794/2002, de 26 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Jaume Balmes, de l’Hospitalet
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 Jaume Balmes, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’auto-
rització d’ampliació dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; el Reial de-
cret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
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gim general no universitaris; el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats, i el
Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professi-
onal a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jaume Balmes, de l’Hospitalet de Llobregat,
per ampliació dels ensenyaments de forma-
ció professional de grau mitjà, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Barcelona, 26 de març 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: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08038867.
Denominació: Jaume Balmes.
Adreça: Travessia Industrial, 161.
Titular: Centro de Estudios Jaime Balmes,
SCCL.
NIF: F08766131.

S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà d’estètica personal decorativa,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2002-
2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars, situades a Travessia
Industrial, 161.

Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars, situades a Travessia Industrial,
161.

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, situades
a Travessia Industrial, 161.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars, situades a Tra-
vessia Industrial, 157-159.

FP de grau mitjà:
Família comercial i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup

amb capacitat per a 25 llocs escolars.
Família electricitat i electrònica:
Cicle formatiu d’equips electrònics de

consum, amb 2 grups amb capacitat per a
50 llocs escolars.

Família sanitat:
Cicle formatiu de farmàcia, amb 1 grup

amb capacitat per a 25 llocs escolars.
Família imatge personal:
Cicle formatiu d’estètica personal deco-

rativa, amb 1 grup amb capacitat per a 25
llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 25
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’imparteixen a
Travessia Industrial, 157-159.

FP de grau superior:
Família comercial i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màr-

queting, amb 1 grup amb capacitat per a
25 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica:
Cicle formatiu de sistemes de telecomu-

nicació i informàtics, amb 2 grups amb
capacitat per a 50 llocs escolars.

Família informàtica:
Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-

cacions informàtiques, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 50 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 25
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’imparteixen a
Travessia Industrial, 157-159.

(02.063.012)

RESOLUCIÓ ENS/795/2002, de 18 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat El Cangur, de Tiana.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de la llar d’infants El Cangur, de Tiana, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre docent privat, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que

imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Cangur, de Tiana, 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 des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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
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 des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 18 de març de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Tiana.
Localitat: Tiana.
Núm. de codi: 08051941.
Denominació: El Cangur.
Adreça: c. Matas, 37.
Titular: Teresa Paris Torrell.
NIF: 77091111X.

Autorització d’obertura del centre docent
privat El Cangur, de Tiana, per transforma-
ció de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes des de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats d’educació infantil de primer

cicle amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(02.050.108)
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RESOLUCIÓ ENS/796/2002, de 19 de
març, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Piti-
rolo, de l’Hospitalet de Llobregat.

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 Pitirolo, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, en petició d’autoritza-
ció de cessament d’activitats, 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, 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
la llar d’infants privada Pitirolo, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 19 de març de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08051011.
Denominació: Pitirolo.
Adreça: ptge. de la Concepció, 4.
Titular: Josefa Martín Queralt.
NIF: 36545699X.

Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Pitirolo, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, amb efectes a partir de
la fi del curs 2002-2003.

(02.050.107)

RESOLUCIÓ ENS/797/2002, de 25 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Pam i Pipa, de Sant
Esteve de Palautordera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Pam i Pipa, de Sant
Esteve de Palautordera, en petició d’auto-
rització d’obertura, 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 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 Pam i Pipa, de Sant Esteve de Palau-
tordera, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de març de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Esteve de Palautordera.
Localitat: Sant Esteve de Palautordera.
Núm. de codi: 08058881.
Denominació: Pam i Pipa.
Adreça: c. Major, 68.
Titulars: Pam i Pipa, SCP
NIF: G62456439.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Pam i Pipa, de Sant Esteve de Palau-
tordera, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil:
2 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 33 llocs escolars.

(02.057.114)

RESOLUCIÓ ENS/798/2002, de 26 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’in-
fants privada Els Barrufets, de Sant Andreu
de Llavaneres.

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 Els Barrufets, de Sant
Andreu de Llavaneres, en petició de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants privada
Els Barrufets, de Sant Andreu de Lla-
vaneres, per canvi de titularitat, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.
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Contra aquesta Resolució, que no 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 Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú.

Barcelona, 26 de març 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 MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Localitat: Sant Andreu de Llavaneres.
Núm. de codi: 08048708.
Denominació: Els Barrufets.
Adreça: c. Pintor Masriera, 5.
Titular: Olilo, SCCL.
NIF: F60539616.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Els Barrufets de Llavaneres, amb
núm. de NIF B60539616, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent al de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants, vigent fins

al 24 d’octubre de 2004, amb capacitat
màxima per a 85 llocs escolars.

(02.064.172)

RESOLUCIÓ ENS/838/2002, de 4 d’abril,
per la qual es fixen les dates del procés elec-
toral per proveir vacants de director i altres
òrgans unipersonals de govern dels centres
docents públics de nivell no universitari.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de no-
vembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, estableix al
seu títol 2 la regulació dels òrgans de go-
vern dels centres docents públics. Pel que
fa a la direcció dels centres docents pú-
blics, disposa el procediment d’elecció,
assenyala quins són els requisits per pre-
sentar la candidatura i estableix la acredi-
tació necessària per a l’exercici de la di-
recció per part de l’administració educativa
competent.

El Decret 352/2000, de 7 de novembre
(DOGC núm. 3263, de 10.11.2000), pel qual
es regulen la constitució i composició del
consell escolar, i l’elecció, el nomenament i
el cessament del director i dels altres òrgans

unipersonals dels centres docents públics,
estableix a l’article 5.2 que el Departament
d’Ensenyament fixa cada any les dates entre
les quals s’efectua el procés electoral.

Per tot el que s’ha esmentat, a proposta
de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Les dates per efectuar el procés elec-
toral per proveir vacants de director i altres
òrgans unipersonals de govern dels centres
docents públics són les compreses entre els
dies 2 i 27 de maig de 2002.

—2 Els membres de l’equip directiu pren-
dran possessió dels seus càrrecs uniperso-
nals de govern amb efectes de l’1 de juliol
del 2002.

—3 Quan en un centre docent quedi va-
cant el càrrec de director abans de la se-
güent convocatòria, el delegat territorial
nomenarà un nou director del centre, el
mandat del qual s’estendrà fins al 30 de juny
de 2003.

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 des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 4 d’abril de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.085.086)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0557/
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.

c) Número d’expedient: 0557/2002.

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

nic de sistemes WAN i LAN per procedimen-
tació i suport a desenvolupament i usuaris.

b) Termini d’execució: període comprès
des de l’1 de juny de 2002 al 31 de maig de
2004, excepte els mes d’agost de cada any.

—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: 85.226,00 euros, IVA inclòs,

desglossat en les següents anualitats:
Any 2002: 22.900,00 euros, IVA inclòs.
Any 2003: 42.671,00 euros, IVA inclòs.
Any 2004: 19.655,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35 del text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 3, catego-

ria A.

—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 na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació 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: 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.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
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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, 4 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.093.097)

ORDRE ENS/116/2002, de 9 d’abril, de
convocatòria de concurs públic per a l’ator-
gament d’ajuts als alumnes que pateixen
una malaltia prolongada i cursen nivells
obligatoris en centres docents sostinguts
amb fons públics.

L’article 19 del Decret 266/1997, de 17
d’octubre, sobre drets i deures dels alum-
nes dels centres de nivell no universitari de
Catalunya, que desplega la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, reconeix el dret que tenen els
alumnes que cursen nivells obligatoris i que
pateixen una adversitat familiar, un accident
o una malaltia prolongada, a rebre l’ajut
necessari per tal d’assegurar el rendiment
escolar.

Així mateix, el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, estableix a l’article 10.2 que el Depar-
tament d’Ensenyament podrà col·laborar en
l’atenció educativa domiciliària dels alumnes
en edat d’escolaritat obligatòria que la ne-
cessitin perquè pateixen malalties greus que
no els permeten assistir al centre docent.

El Departament d’Ensenyament vol donar
suport econòmic a les famílies que es tro-
ben en aquesta situació, mitjançant l’ator-
gament d’ajuts per tal d’afavorir el rendiment
escolar dels alumnes matriculats en nivells
obligatoris que pateixen una malaltia pro-
longada que els impedeix continuar els es-
tudis que cursen.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol 9 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol;

En ús de les facultats que m’atribueix l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament d’ajuts als alumnes que cur-

sen nivells obligatoris en centres docents
sostinguts amb fons públics que durant el
curs escolar 2001-2002 pateixin una malal-
tia prolongada que els impedeixi continuar
els estudis que cursen.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
per les quals es regirà aquesta convocatò-
ria, les quals figuren a l’annex d’aquesta
Ordre.

Article 3. Els ajuts es faran efectius amb
càrrec al crèdit 1304 D/481130600/3211 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2002, fins a un import total màxim
de 120.202,00 euros.

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen ca-
ràcter recurrent.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

 Barcelona, 9 d’abril de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte de la subvenció és col·laborar

amb la família de l’alumne per cobrir les
despeses realitzades durant el curs escolar
2001-2002 quant a les classes de suport
que rep l’alumne durant el temps en què no
pot assistir al centre.

—2 Beneficiaris
Els beneficiaris d’aquests ajuts seran els

alumnes que cursin nivells obligatoris en
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics, dependents de la Generalitat de

Catalunya, i que durant el període objecte
de convocatòria hagin patit una malaltia
prolongada.
—3 Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds, l’informe mèdic, l’in-
forme valoratiu i el certificat del consell es-
colar, s’han de formular en impresos norma-
litzats, els quals els seran facilitats a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament o es podran obtenir a l’adre-
ça electrònica www.gencat.es/ense/.

3.2 Les sol·licituds aniran acompanya-
des de l’informe mèdic en el qual es farà
constar el diagnòstic i la previsió aproxima-
da del temps que l’alumne no podrà assistir
al centre docent, així com el nom i cognoms
del facultatiu i el número de col·legiat. El
període pel qual es pot sol·licitar l’ajut no
pot ser inferior a un mes.

3.3 El centre docent presentarà la sol-
licitud de l’interessat, juntament amb l’infor-
me mèdic i el certificat del consell escolar
del centre, a les delegacions territorials o
als serveis centrals del Departament d’En-
senyament, 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 públiques i del procediment
administratiu comú. En el cas que es pre-
senti en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que sigui datada i sege-
llada pel funcionari de correus abans que
sigui certificada.

3.4 Al moment en què l’alumne s’incor-
pori amb normalitat a les classes, el centre
docent haurà d’enviar un informe valoratiu
del procés d’aprenentatge a la Direcció
General de Centres Docents del Departa-
ment d’Ensenyament. Aquest informe ha de
ser emplenat pel professor/a que ha tutelat
el procés, d’acord amb l’informe del con-
sell escolar, i cal especificar-hi la data d’ini-
ci i finalització de les classes de suport
domiciliari rebudes per l’alumne.

Tenint en compte que el període objecte
de convocatòria és el curs escolar, encara
que l’alumne continuï malalt un cop acabat
el curs, s’haurà d’enviar igualment l’informe
de valoració preceptiu, fent constar com a
data de finalització de les classes de suport
l’últim dia de curs, d’acord amb el calendari
escolar per al curs 2001-2002.

Als efectes de la determinació de la quan-
tia de l’ajut, és preceptiu fer-hi constar les
dates sol·licitades.

3.5 L’últim dia del termini per a la pre-
sentació de les sol·licituds i per a la presen-
tació de l’esmentat informe és el 14 de juny
de 2002.

3.6 D’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, si la sol·licitud d’iniciació no reu-
neix els requisits que assenyala l’article
anterior i els exigits, si s’escau, per la le-
gislació específica aplicable, s’ha de reque-
rir l’interessat perquè, en el termini de deu
dies, esmeni la falta o aporti els documents
preceptius, amb indicació que si no ho fa
es considera que desisteix de la seva pe-
tició, amb la resolució prèvia que s’ha de
dictar en els termes que preveu l’article
42.1 de l’esmentada Llei.

3.7 Totes les sol·licituds presentades
fora de termini o que no reuneixin tots els
requisits que estableix aquesta disposició,
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o les sol·licituds en les quals no es presenti
l’informe respectiu del procés d’aprenentat-
ge de l’alumne dins el termini esmentat, es
consideraran excloses d’aquesta convoca-
tòria.

—4 Professor/a de suport
4.1 La persona que presti el servei de

classes de suport a l’alumne/a ha de tenir
una titulació acadèmica adient en relació
amb el nivell educatiu que cursi l’alumne, i
ha de rebre a canvi una contraprestació
econòmica.

4.2 Durant la prestació del servei es-
mentat, la persona que el realitzi haurà de
posar-se en contacte amb el professor/a del
centre que, d’acord amb l’informe del con-
sell escolar, tutelarà el procés d’aprenentat-
ge de l’alumne, amb la finalitat de fer-ne el
seguiment oportú.

—5 Quantia dels ajuts
5.1 La quantia total de l’ajut es deter-

minarà en funció del nombre de dies durant
els quals l’alumne ha rebut suport domici-
liari en el període que no ha assistit al cen-
tre, que no podrà ser inferior a un mes, i
d’una quantitat fixa per dia, que variarà en
funció del nivell educatiu que estigui cursant
el sol·licitant.

Així, per als alumnes matriculats a edu-
cació primària, la quantitat de l’ajut per dia
de suport no ultrapassarà els 9 euros.

Per als alumnes matriculats en educació
secundària obligatòria, la quantitat de l’ajut
per dia de suport no ultrapassarà els 11
euros.

5.2 Els ajuts, fins a un import màxim de
120.202,00 euros, es concediran amb càr-
rec al crèdit al crèdit 1304 D/481130600/
3211 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2002.

—6 Adjudicació
6.1 Es delega en el director general de

Centres Docents la facultat per resoldre
aquesta convocatòria.

6.2 La resolució del director general de
Centres Docents de concessió i desestima-
ció dels ajuts es notificarà a les persones
interessades i als centres docents.

Contra la Resolució del director general,
que exhaureix la via administrativa, les per-
sones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà 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 contenciosa administrativa.

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

En qualsevol cas, es consideraran esti-
mades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per
resolució expressa dins el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà de la data
de finalització del termini per presentar les
sol·licituds, dins els límits de la dotació pres-
supostària que estableix aquesta convoca-
tòria.

—7 Abonament dels ajuts
7.1 L’abonament dels ajuts es farà als

centres docents on els alumnes beneficia-
ris estiguin matriculats al moment de pre-
sentar la sol·licitud. Aquestes quantitats
s’ingressaran directament al compte corrent
en què cada centre percep les dotacions
econòmiques per a despeses de funciona-
ment.

7.2 El centre docent transferirà a les
famílies les quantitats corresponents un
cop comprovat que s’ha abonat l’import
corresponent al professor que ha realitzat
el suport domiciliari.

7.3 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitar tota la informació que els requereixin
els òrgans de control de l’Administració.

7.4 Els ajuts objecte d’aquesta convo-
catòria seran incompatibles amb la percep-
ció d’altres de naturalesa similar atorgats per
qualsevol organisme o entitat pública.

—8 La despesa que comporta l’atorga-
ment d’aquests ajuts no té caràcter recur-
rent i, en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pres-
supostàries del Departament d’Ensenya-
ment.

(02.080.045)

RESOLUCIÓ ENS/837/2002, de 9 d’abril,
d’homologació de llibres de text i materials
curriculars per a l’alumnat dels centres
docents públics i privats d’ensenyament no
universitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de lli-
bres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per
al desenvolupament del currículum desti-
nats a ser utilitzats per l’alumnat dels cen-
tres docents públics i privats d’ensenya-
ment no universitari de Catalunya, hauran
de ser homologats pel Departament d’En-
senyament i que els altres materials curri-
culars destinats al mateix alumnat podran
ser prèviament homologats pel Departa-
ment d’Ensenyament. En ambdós casos,
l’homologació es realitzarà d’acord amb el
procediment que preveu el Decret esmen-
tat.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homologa-
ció de llibres de text i de materials curricu-
lars, i havent-se’n constatat l’adequació als
currículums establerts pel Govern de la
Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Homologar els llibres de text i els mate-
r ia ls curr iculars que f iguren a l ’annex
d’aquesta Resolució, destinats a l’alumnat

dels centres docents públics i privats d’en-
senyament no universitari de Catalunya.

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
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 9 de abril de 2002

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

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

ANNEX

Educació infantil. Parvulari

Món de música. 3 anys. Intercomunica-
ció i llenguatges. Llenguatge musical. A.
Moliner. Editorial Cruïlla.

Món de música. 4 anys. Intercomunica-
ció i llenguatges. Llenguatge musical. A.
Moliner. Editorial Cruïlla.

Món de música. 5 anys. Intercomunica-
ció i llenguatges. Llenguatge musical. A.
Moliner. Editorial Cruïlla.

Educació primària. Cicle inicial

Llibres de text

Llengua catalana i literatura 1. Llengua ca-
talana i literatura. P. Andrés, J. Badia, M.
Civís, C. Oliván. Editorial Castellnou.

Educació visual i plàstica 1. Educació ar-
tística: visual i plàstica. R. Juanola, M. Tor-
res. Editorial Castellnou.

Educació visual i plàstica 2. Educació ar-
tística: visual i plàstica. R. Juanola, M. Tor-
res. Editorial Castellnou.

Material curricular

Sistema de dibuix i pintura Tradid 1 i 2.
Educació artística: visual i plàstica. M. Cas-
tanys, J. Mateu, F. Mallol, D. Seguí. Edito-
rial Manualidades Escolares.

Educació primària. Cicle mitjà

Llibres de text

Llengua 3. Tots amics. Llengua catalana
i literatura. E. Bartolí, A. Bartra, D. Casas,
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M. Ganges, R. I. García, A. Pla, A. Grau i M.
Santos. Editorial Grup Promotor Santillana.

Llengua 4. Tots amics. Llengua catalana
i literatura. M. Cornudella, R. I. García, I.
Gregori, A. Massó, A. Pla, M. J. Sintes, M.
Zaragoza i M. Santos. Editorial Grup Pro-
motor Santillana.

Lengua castellana 4. Entre amigos. Llen-
gua castellana i literatura. L. Romo, C.
Romero, A. Honrado. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

New Goldfish 3. Llengües estrangeres:
anglès. C. Echevarria. Editorial Anaya.

Little Wizard 1. Llengües estrangeres: an-
glès. S. House, K. Scott. Editorial Macmi-
llan-Heinemann.

Little Wizard 2. Llengües estrangeres: an-
glès. S. House, K. Scott. Editorial Macmi-
llan-Heinemann.

Música 4. Educació artística: música.
Equip Edebé. Editorial Edebé.

Material curricular

Sistema de dibuix i pintura Tradid 3 i 4.
Educació artística: visual i plàstica. M. Cas-
tanys, J. Mateu, F. Mallol, D. Seguí. Edito-
rial Manualidades Escolares.

New Goldfish 3. Quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. C. Echevarria. Editorial
Anaya.

Little Wizard 1. Quadern, casset, disc
compacte. Llengües estrangeres: anglès.
S.House, K. Scott. Editorial Macmillan-Hei-
nemann.

Little Wizard 2. Quadern, casset, disc
compacte. Llengües estrangeres: anglès.
S.House, K. Scott. Editorial Macmillan-Hei-
nemann.

Educació primària. Cicle superior

Llibres de text

Llengua catalana 5. Projecte Boreal. Llen-
gua catalana i literatura. J. Argente, N.
Boneta, C. Huguet. Editorial Baula.

Medi natural 5. Projecte Baobab. Conei-
xement del medi: natural. M. Ballesteros, Ll.
Clavero, P. Navarro, J. Rovira. Editorial Tei-
de.

Medi natural 6. Projecte Baobab. Conei-
xement del medi: natural. Equip editorial
Teide. Editorial Teide.

Medi social 5. Projecte Baobab. Conei-
xement del medi: social i cultural. J. Farrés,
M. Güell, M. Malagelada, R. Marzo. Edito-
rial Teide.

Medi social 6. Projecte Baobab. Conei-
xement del medi: social i cultural. J. Farrés,
M. Güell, M. Malagelada, R. Marzo. Edito-
rial Teide.

Coneixement del medi social i cultural 5.
Coneixement del medi: social i cultural.
Equip Edebé. Editorial Edebé.

Música 5. Educació artística: Música.
Equip Edebé. Editorial Edebé.

Música 5. Projecte Baobab. Educació ar-
tística: Música. T. Feliu, P. Godall, T. Mala-

garriga, J. Miranda, J. Oriols, A. Valls. Edi-
torial Teide.

Música 6. Projecte Baobab. Educació ar-
tística: Música. T. Feliu, P. Godall, T. Mala-
garriga, J. Miranda, J. Oriols, A. Valls. Edi-
torial Teide.

New Goldfish 5. Llengües estrangeres:
anglès. C. Echevarria, E. Trelles, S. Molina,
E. Scoott, R. Bacon. Editorial Anaya.

New Goldfish 6. Llengües estrangeres:
anglès. C. Echevarria, E. Trelles, S. Molina,
E. Scoott, R. Bacon. Editorial Anaya.

Material curricular

Medi natural 5. Projecte Baobab. Qua-
dern. Coneixement del medi: natural. M. Ba-
llesteros, Ll. Clavero, P. Navarro, J. Rovira.
Editorial Teide.

Medi natural 6. Projecte Baobab. Qua-
dern. Coneixement del medi: natural. Equip
Teide. Editorial Teide.

Medi social 5. Projecte Baobab. Quadern.
Coneixement del medi: social i cultural. J.
Farrés, M. Güell, M. Malagelada, R. Marzo.
Editorial Teide.

Medi social 6. Projecte Baobab. Quadern.
Coneixement del medi: social i cultural. J.
Farrés, M. Güell, M. Malagelada, R. Marzo.
Editorial Teide.

Música 5. Projecte Baobab. Quadern.
Educació artística: Música. T. Feliu, P. Go-
dall, T. Malagarriga, J. Miranda, J. Oriols, A.
Valls. Editorial Teide.

Música 6 Projecte Baobab. Quadern.
Educació artística: Música. T. Feliu, P. Go-
dall, T. Malagarriga, J. Miranda, J. Oriols, A.
Valls. Editorial Teide.

Sistema de dibuix i pintura Tradid 5 i 6.
Educació artística: visual i plàstica. M. Cas-
tanys, J. Mateu, F. Mallol, D. Seguí. Edito-
rial Manualidades Escolares.

New Goldfish 5. Quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. C. Echevarria, E. Trelles,
S. Molina, E. Scoott, R. Bacon. Editorial
Anaya.

New Goldfish 6. Quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. C. Echevarria, E. Trelles,
S. Molina, E. Scoott, R. Bacon. Editorial
Anaya.

Matemàtiques 5. Projecte Baobab. Ma-
temàtiques. Ll. Segarra, E. Roldán. Editori-
al Teide.

Matemàtiques 6. Projecte Baobab. Ma-
temàtiques. Ll. Segarra, E. Roldán. Editori-
al Teide.

Educació secundària (ESO)

Llibres de text

El món del teatre. Interdisciplinari. Crèdit
variable. 2n cicle. D. Barba, J. Castells, R.
Llovet, R. Martínez i A. Zamora. Editorial
Teatre Nacional de Catalunya.

Ciències de la naturalesa. El món físic. Ci-
ències de la naturalesa. 1r cicle. Crèdit comú
1. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Ciències de la naturalesa. L’estudi de l’és-
ser humà. Ciències de la naturalesa. 1r ci-

cle. Crèdit comú 2. Equip Edebé. Editorial
Edebé.

Ciències de la naturalesa. La matèria i
l’energia. Ciències de la naturalesa. 1r ci-
cle. Crèdit comú 3. Equip Edebé. Editorial
Edebé.

Ciències de la naturalesa. Els éssers vius.
Ciències de la naturalesa. 1r cicle. Crèdit
comú 4. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Biologia. El cos humà i la salut. Ciències
de la naturalesa. 2n cicle. Crèdit comú 5.
Equip Edebé. Editorial Edebé.

Material curricular

L’aventura dels mots. Llengua catalana i
literatura. Crèdit variable. 2n cicle. C. Ribó.
Editorial Castellnou.

Educació secundària. Batxillerat

Llibres de text

Matemàtiques aplicades a les ciències so-
cials II. Matemàtiques aplicades a les cièn-
cies socials. Modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials. Crèdits 4-5-6. Equip Edebé.
Editorial Edebé.

(02.092.098)

RESOLUCIÓ ENS/849/2002, de 8 d’abril,
per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de centres
d’educació infantil, per al curs 2001-2002.

L’article 11 de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu, preveu l’establiment de con-
venis amb les corporacions locals per al
desenvolupament de l’educació infantil.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres docents, els titulars dels quals si-
guin les corporacions locals, es realitzarà per
conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

Per una Resolució de 2 de desembre de
1991 es va aprovar el model de conveni de
creació dels centres d’educació infantil de
primer cicle els titulars dels quals fossin les
corporacions locals, i es van regular les
possibles aportacions econòmiques del
Departament d’Ensenyament per al soste-
niment dels centres esmentats.

L’Acord de 21 de gener de 2002 entre el
Departament d’Ensenyament i les entitats
municipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques, sobre el finançament de les
places de primer cicle d’educació infantil,
dels centres de titularitat municipal, estableix
en el pacte primer les quantitats que el
Departament d’Ensenyament es compromet
a aportar, com a màxim, per a cadascuna
de les places esmentades.

D’acord amb el capítol IX del text refós
de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994,
de 13 de juliol i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,
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Resolc:

—1 Atorgar a les corporacions locals titu-
lars de centres d’educació infantil les sub-
vencions que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, destinades a minorar les quotes
pel servei d’ensenyament, a càrrec de l’apli-
cació pressupostària D/460130300/4222,
de l’òrgan gestor 1304 del pressupost de
l’any 2002 i per un import de 8.837.100,00
euros.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2001-
2002.

—2 L’import de la subvenció es calcularà
d’acord amb els següents criteris:

Els centres amb 13 alumnes o més, l’im-
port de la subvenció serà de 600,00 euros/
alumne.

Els centres que tinguin entre 5 i 13 alum-
nes, rebran la mateixa subvenció que un
centre de 13.

Els centres amb menys de 5 alumnes no
rebran subvenció.

—3 Un cop publicada aquesta Resolució
al DOGC, el Departament d’Ensenyament
farà una bestreta del 30% de l’import de la
subvenció que correspongui a cada corpo-
ració local. La resta de l’import de la sub-
venció es lliurarà, una vegada finalitzat el
curs escolar 2001-2002, i no més tard del
15 d’octubre, en el moment en què les
corporacions locals trametin a la Direcció
General de Centres Docents, Servei de Rè-
gim Econòmic, la documentació següent:

Acord del ple de l’ajuntament pel qual
s’accepta la subvenció.

Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2001-2002.

Declaració que ni la corporació local ni
cap organisme d’aquesta rep, de la Gene-
ralitat de Catalunya i els seus organismes
autònoms, cap altra subvenció pel mateix
concepte.

—4 La participació del Departament d’En-
senyament en el finançament de les places
de primer cicle d’educació infantil dels cen-
tres de titularitat municipal, no podrà supe-
rar, en cap cas, la tercera part del cost real
del servei que s’hagi justificat segons la
documentació que consta a l’article anteri-
or.

—5 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

—6 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Ense-
nyament.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 177 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, 8 d’abril de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Begues.
Centre: EEI Guinyol.
Codi: 08054137.
Import: 58.800,00 euros.

Municipi: Capellades.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 08045409.
Import: 43.800,00 euros.

Municipi: Castelldefels.
Centre: EEI Municipal de Castelldefels.
Codi: 08060083.
Import: 49.800,00 euros.

Municipi: Collbató.
Centre: EEI l’Abellerol.
Codi: 08059718.
Import: 9.000,00 euros.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08045847.
Import: 36.600,00 euros.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Trepa.
Codi: 08045835.
Import: 56.400,00 euros.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI Linda Vista.
Codi: 08045823.
Import: 37.200,00 euros.

Municipi: el Prat de Llobregat.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046141.
Import: 66.600,00 euros.

Municipi: Esparreguera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045291.
Import: 51.600,00 euros.

Municipi: la Pobla de Claramunt.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046268.
Import: 20.400,00 euros.

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal de Martorell.
Codi: 08059214.
Import: 64.200,00 euros.

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal.

Codi: 08045707.
Import: 40.800,00 euros.

Municipi: Molins de Rei.
Centre: EEI Llar Municipal.
Codi: 08046098.
Import: 34.800,00 euros.

Municipi: Sant Climent de Llobregat.
Centre: EEI Sant Climent.
Codi: 08046116.
Import: 28.200,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI El Tambor.
Codi: 08059895.
Import: 46.200,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08054071.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI La Pomera.
Codi: 08046505.
Import: 30.000,00 euros.

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI Municipal de Sant Joan Despí.
Codi: 08057503.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Sant Just Desvern.
Centre: EEI Marrecs.
Codi: 08045367.
Import: 39.000,00 euros.

Municipi: Sant Martí de Tous.
Centre: EEI Municipal de Sant Martí de Tous.
Codi: 08060162.
Import: 15.000,00 euros.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Centre: EEI Municipal de Sant Vicenç dels
Horts.
Codi: 08060344.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046207.
Import: 24.600,00 euros.

Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Centre: EEI Santa Anna.
Codi: 08046074.
Import: 33.000,00 euros.

Municipi: Vallbona d’Anoia.
Centre: EEI Municipal de Vallbona d’Anoia.
Codi: 08057345.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Vallirana.
Centre: EEI Els Barrufets.
Codi: 08046104.
Import: 61.200,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Albí.
Codi: 08046301.
Import: 24.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bambi.
Codi: 08046311.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Barrufets.
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Codi: 08046323.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bellmunt.
Codi: 08046335.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bip.
Codi: 08046347.
Import: 19.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cadí.
Codi: 08046384.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Campoamor.
Codi: 08046359.
Import: 30.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Canigó.
Codi: 08046360.
Import: 33.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cargol.
Codi: 08046517.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Collserola.
Codi: 08046372.
Import: 38.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Castell.
Codi: 08046529.
Import: 21.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Palomar.
Codi: 08047017.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Roure.
Codi: 08047078.
Import: 31.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Tren.
Codi: 08046530.
Import: 36.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Vent.
Codi: 08046542.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Esquitx.
Codi: 08046955.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Forestier.
Codi: 08046918.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Guinbó.
Codi: 08046888.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Arboç.
Codi: 08046921.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Argimont.
Codi: 08046931.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Esquirol.
Codi: 08046943.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Fontana.
Codi: 08046891.
Import: 21.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Mar.
Codi: 08046906.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Muntanya.
Codi: 08047169.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Llar d’Infants.
Codi: 08046967.
Import: 38.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Mont Taber.
Codi: 08046980.
Import: 43.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Montserrat.
Codi: 08046979.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Nens i Nenes.
Codi: 08046992.
Import: 40.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Niu d’Infants.
Codi: 08047005.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pau.
Codi: 08047029.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pla de Fornells.
Codi: 08047030.
Import: 33.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Puigmal.
Codi: 08047042.
Import: 29.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Ralet.
Codi: 08047054.
Import: 47.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Roure-Clot.
Codi: 08047066.
Import: 35.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Trinitat Nova.
Codi: 08047081.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Tris-Tras.
Codi: 08047091.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xarlot.
Codi: 08047108.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xavorrillos.
Codi: 08047111.
Import: 17.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08047121.
Import: 38.400,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Argentona.
Centre: EEI Municipal d’Argentona.
Codi: 08060319.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Avià.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08051276.
Import: 19.200,00 euros.

Municipi: Avinyó.
Centre: EEI Estel.
Codi: 08046190.
Import: 24.000,00 euros.

Municipi: Avinyonet del Penedès.
Centre:  EEI Municipal d’Avinyonet del
Penedès.
Codi: 08058684.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Bagà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08052190.
Import: 15.000,00 euros.

Municipi: Balsareny.
Centre: EEI Pare Coll.
Codi: 08046487.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: Berga.
Centre: EEI Flor de Neu.
Codi: 08046062.
Import: 51.600,00 euros.

Municipi: Bigues i Riells.
Centre: EEI La Puput.
Codi: 08058246.
Import: 31.200,00 euros.

Municipi: Cabrils.
Centre: EEI Rosa Aymerich.
Codi: 08046131.
Import: 60.000,00 euros.

Municipi: Caldes d’Estrac.
Centre: EEI Sagrada Familia.
Codi: 08047182.
Import: 22.800,00 euros.

Municipi: Caldes de Montbui.
Centre: EEI Gegant del Pi.
Codi: 08045690.
Import: 69.000,00 euros.

Municipi: Calella.
Centre: EEI El Carrilet.
Codi: 08047200.
Import: 24.600,00 euros.

Municipi: Calldetenes.
Centre: EEI Municipal de Calldetenes.
Codi: 08059068.
Import: 24.600,00 euros.
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Municipi: Callús.
Centre: EEI Mainada.
Codi: 08046463.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: Canovelles.
Centre: EEI Sant Jordi.
Codi: 08045422.
Import: 68.400,00 euros.

Municipi: Casserres.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08047212.
Import: 9.600,00 euros.

Municipi: Castellterçol.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08045410.
Import: 16.800,00 euros.

Municipi: Cercs.
Centre: EEI de Sant Jordi.
Codi: 08051215.
Import: 9.600,00 euros.

Municipi: Fonollosa.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08046499.
Import: 9.600,00 euros.

Municipi: Font-rubí.
Centre: EEI Cal Sala.
Codi: 08045941.
Import: 14.400,00 euros.

Municipi: Gelida.
Centre: EEI El Cérvol Blau.
Codi: 08055373.
Import: 36.600,00 euros.

Municipi: Gironella.
Centre: EEI Estel 1,2,3.
Codi: 08045756.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Cangur.
Codi: 08045321.
Import: 38.400,00 euros.

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Tortuga.
Codi: 08045331.
Import: 42.000,00 euros.

Municipi: Guardiola de Berguedà.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047224.
Import: 8.400,00 euros.

Municipi: la Granada.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08054915.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: Lliçà d’Amunt.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08047236.
Import: 66.600,00 euros.

Municipi: Lliçà de Vall.
Centre: EEI Els Ninots.
Codi: 08045252.
Import: 44.400,00 euros.

Municipi: Manresa.
Centre: EEI El Solet.
Codi: 08047248.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Cerdanyola.

Codi: 08046402.
Import: 48.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Llantia.
Codi: 08046414.
Import: 33.600,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Riereta.
Codi: 08057515.
Import: 55.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Les Figueretes.
Codi: 08046438.
Import: 55.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Rocafonda.
Codi: 08046426.
Import: 55.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08046451.
Import: 33.600,00 euros.

Municipi: Mediona.
Centre: EEI Municipal de Mediona.
Codi: 08057497.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Monistrol de Calders.
Centre: EEI l’Estel.
Codi: 08059196.
Import: 9.600,00 euros.

Municipi: Monistrol de Montserrat.
Centre: EEI El Cuc Verd.
Codi: 08047251.
Import: 10.200,00 euros.

Municipi: Navàs.
Centre: EEI Quitxalla.
Codi: 08045240.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Olèrdola.
Centre: EEI Gotims.
Codi: 08046189.
Import: 16.800,00 euros.

Municipi: Pacs del Penedès.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08054265.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Palafolls.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047273.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI El Cirerer.
Codi: 08045458.
Import: 22.800,00 euros.

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI La Cuna.
Codi: 08045446.
Import: 56.400,00 euros.

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Cristòfor Ferrer.
Codi: 08047133.
Import: 27.600,00 euros.

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Santa Anna-Tió.
Codi: 08047145.
Import: 25.800,00 euros.

Municipi: Premià de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047406.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: Puig-reig.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 08045975.
Import: 20.400,00 euros.

Municipi: Roda de Ter.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047170.
Import: 25.800,00 euros.

Municipi: Sant Bartomeu del Grau.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08055361.
Import: 10.200,00 euros.

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 08047285.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues.
Centre: EEI Municipal de Sant Cugat
Codi: 08058039.
Import: 11.400,00 euros.

Municipi: Sant Feliu Sasserra.
Centre: EEI Municipal de Sant Feliu Sas-
serra.
Codi: 08059743.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Sant Iscle de Vallalta.
Centre: EEI Municipal de Sant Iscle de
Vallalta.
Codi: 08059615.
Import: 9.600,00 euros.

Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Centre: EEI Patuleia.
Codi: 08060381.
Import: 15.600,00 euros.

Municipi: Sant Martí Sarroca.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08055816.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047297.
Import: 11.400,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Torelló.
Centre: EEI L’Avet.
Codi: 08045318.
Import: 22.800,00 euros.

Municipi: Sant Pol de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047388.
Import: 45.600,00 euros.

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Centre: EEI La Fil·loxereta.
Codi: 08058829.
Import: 34.200,00 euros.

Municipi: Sant Salvador de Guardiola.
Centre: EEI Dentetes.
Codi: 08046271.
Import: 10.800,00 euros.

Municipi: Sant Vicenç de Montalt.
Centre: EEI Els Garrofers.
Codi: 08045461.
Import: 44.400,00 euros.
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Municipi: Sant Vicenç de Torelló.
Centre: EEI Municipal de Sant Vicenç de
Codi: 08060371.
Import: 22.200,00 euros.

Municipi: Santa Fe del Penedès.
Centre: EEI Les Moreres.
Codi: 08047391.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Centre: EEI Municipal de Santa Margarida i
els Monjos.
Codi: 08060071.
Import: 9.000,00 euros.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08045434.
Import: 16.800,00 euros.

Municipi: Santa Maria d’Oló.
Centre: EEI Municipal de Santa Maria d’Oló.
Codi: 08047315.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Santa Maria de Corcó.
Centre: EEI Maite.
Codi: 08047327.
Import: 13.800,00 euros.

Municipi: Santa Susanna.
Centre: EEI municipal de Santa Susanna.
Codi: 08060174.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Sitges.
Centre: EEI El Cercolet.
Codi: 08058854.
Import: 56.400,00 euros.

Municipi: Subirats.
Centre: EEI d’Ordal.
Codi: 08047339.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Lavern.
Codi: 08047340.
Import: 9.000,00 euros.

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Sant Pau d’Ordal.
Codi: 08047352.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Taradell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045987.
Import: 49.200,00 euros.

Municipi: Tona.
Centre: EEI La Cuca Fera.
Codi: 08054423.
Import: 51.600,00 euros.

Municipi: Torrelles de Foix.
Centre: EEI Alt Foix.
Codi: 08047261.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Vallromanes.
Centre: EEI de Vallrromanes.
Codi: 08059846.
Import: 28.200,00 euros.

Municipi: Viladrau.
Centre: EEI Municipal de Viladrau.
Codi: 17007944.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI L’Anxaneta.

Codi: 08045793.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Lola Anglada.
Codi: 08045811.
Import: 31.800,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08045801.
Import: 31.800,00 euros.

Municipi: Vilassar de Dalt.
Centre: EEI Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08045379.
Import: 37.200,00 euros.

Municipi: Vilassar de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08046153.
Import: 79.200,00 euros.

Municipi: Vilobí del Penedès.
Centre: EEI Els Ocellets.
Codi: 08047157.
Import: 18.000,00 euros.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: Anglès.
Centre: EEI Cucut.
Codi: 17005534.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Arbúcies.
Centre: EEI El Jardinet.
Codi: 17005789.
Import: 20.400,00 euros.

Municipi: Begur.
Centre: EEI Ses Falugues.
Codi: 17005625.
Import: 23.400,00 euros.

Municipi: Besalú.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005716.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: Bescanó.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005996.
Import: 23.400,00 euros.

Municipi: Blanes.
Centre: EEI Ca la Guidó.
Codi: 17005868.
Import: 30.000,00 euros.

Municipi: Blanes.
Centre: EEI La Plantera.
Codi: 17005871.
Import: 16.800,00 euros.

Municipi: Breda.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006022.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Calonge.
Centre: EEI de Calonge i Sant Antoni.
Codi: 17007166.
Import: 36.600,00 euros.

Municipi: Campdevànol.
Centre: EEI El Barrufet.
Codi: 17005583.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Camprodon.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005753.
Import: 21.000,00 euros.

Municipi: Cassà de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006861.
Import: 74.400,00 euros.

Municipi: Castell-Platja d’Aro.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005844.
Import: 46.200,00 euros.

Municipi: Castellfollit de la Roca.
Centre: EEI Municipal Castellet.
Codi: 17006113.
Import: 39.000,00 euros.

Municipi: Castelló d’Empúries.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005546.
Import: 46.800,00 euros.

Municipi: Celrà.
Centre: EEI Trapelles.
Codi: 17007579.
Import: 31.200,00 euros.

Municipi: Cornellà del Terri.
Centre: EEI Els Belluguets.
Codi: 17005807.
Import: 15.600,00 euros.

Municipi: Figueres.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 17005698.
Import: 61.200,00 euros.

Municipi: Girona.
Centre: EEI El Cavall Fort.
Codi: 17005832.
Import: 30.000,00 euros.

Municipi: Girona.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005820.
Import: 73.200,00 euros.

Municipi: l’Escala.
Centre: EEI Ballmanetes.
Codi: 17006885.
Import: 46.800,00 euros.

Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Centre: EEI El Tren Petit.
Codi: 17005571.
Import: 55.200,00 euros.

Municipi: la Cellera de Ter.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 17006976.
Import: 18.600,00 euros.

Municipi: la Jonquera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005637.
Import: 28.200,00 euros.

Municipi: la Vall d’en Bas.
Centre: EEI Municipal de Sant Esteve d’En
Bas.
Codi: 17007865.
Import: 9.000,00 euros.

Municipi: les Planes d’Hostoles.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006010.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: les Preses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005984.
Import: 35.400,00 euros.

Municipi: Llagostera.
Centre: EEI El Niu.
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Codi: 17005856.
Import: 36.600,00 euros.

Municipi: Lloret de Mar.
Centre: EEI Lola Anglada.
Codi: 17005765.
Import: 68.400,00 euros.

Municipi: Maçanet de la Selva.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 17005686.
Import: 35.400,00 euros.

Municipi: Navata.
Centre: EEI Belluguets.
Codi: 17005561.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: Olot.
Centre: EEI Sant Miquel.
Codi: 17007853.
Import: 30.600,00 euros.

Municipi: Olot.
Centre: EEI Sant Pere Màrtir.
Codi: 17005881.
Import: 19.800,00euros.

Municipi: Palafrugell.
Centre: EEI Tomanyí.
Codi: 17005728.
Import: 27.600,00 euros.

Municipi: Porqueres.
Centre: EEI Els Trapelles.
Codi: 17007831.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Portbou.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 17005959.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Puigcerdà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005674.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Quart.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005558.
Import: 22.800,00 euros.

Municipi: Riudarenes.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006046.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: Riudellots de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005790.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: Roses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005947.
Import: 49.800,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005601.
Import: 79.200,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Pallerols.
Centre: EEI Pescallunes.
Codi: 17006137.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: Sant Gregori.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005819.
Import: 31.200,00 euros.

Municipi: Sant Joan de les Abadesses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005595.
Import: 18.600,00 euros.

Municipi: Sant Joan les Fonts.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 17006903.
Import: 22.800,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 17005972.
Import: 38.400,00 euros.

Municipi: Santa Cristina d’Aro.
Centre: EEI Guirigall.
Codi: 17006061.
Import: 25.800,00 euros.

Municipi: Santa Pau.
Centre: EEI Joan Maragall.
Codi: 17006071.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Sils.
Centre: EEI La Quitxalla.
Codi: 17005777.
Import: 15.000,00 euros.

Municipi: Tossa de Mar.
Centre: EEI Els Petits Mariners.
Codi: 17006101.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Vidreres.
Centre: EEI Sant Iscle-Santa Victòria.
Codi: 17005960.
Import: 46.200,00 euros.

Municipi: Vilafant.
Centre: EEI 7 pometes.
Codi: 17007762.
Import: 51.000,00 euros.

Municipi: Vilobí d’Onyar.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 17005613.
Import: 17.400,00 euros.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: Agramunt.
Centre: EEI Nins.
Codi: 25006859.
Import: 24.000,00 euros.

Municipi: Alguaire.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006835.
Import: 15.000,00 euros.

Municipi: Almacelles.
Centre: EEI Vensi.
Codi: 25006872.
Import: 24.600,00 euros.

Municipi: Alpicat.
Centre: EEI Municipal d’Alpicat.
Codi: 25008169.
Import: 21.000,00 euros.

Municipi: Anglesola.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007049.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Arbeca.
Centre: EEI Sant Jaume.
Codi: 25007050.
Import: 14.400,00 euros.

Municipi: Artesa de Lleida.
Centre: EEI Municipal.

Codi: 25008030.
Import: 10.200,00 euros.

Municipi: Artesa de Segre.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 25007165.
Import: 22.200,00 euros.

Municipi: Barbens.
Centre: EEI Blau Cel.
Codi: 25006884.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Bellcaire d’Urgell.
Centre: EEI de Bellcaire d’Urgell.
Codi: 25007098.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Bellpuig.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007578.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: Bellver de Cerdanya.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007001.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Benavent de Segrià.
Centre: EEI municipal de Benavent de
Segrià.
Codi: 25008418.
Import: 11.400,00 euros.

Municipi: Castellnou de Seana.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25006801.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Esterri d’Àneu.
Centre: EEI municipal d’Esterri d’Àneu.
Codi: 25008339.
Import: 9.000,00 euros.

Municipi: Golmés.
Centre: EEI Municipal de Golmés.
Codi: 25008391.
Import: 4.500,00 euros.

Municipi: Juneda.
Centre: EEI Municipal de Juneda.
Codi: 25008251.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: la Granadella.
Centre: EEI Les Garrigues.
Codi: 25007037.
Import: 0,00 euros.

Municipi: la Pobla de Segur.
Centre: EEI Els Bolets.
Codi: 25007979.
Import: 20.400,00 euros.

Municipi: la Seu d’Urgell.
Centre: EEI La Grandalla.
Codi: 25006811.
Import: 29.400,00 euros.

Municipi: la Torre de Cabdella.
Centre: EEI Municipal de La Torre de Cab-
della.
Codi: 25008388.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: les Borges Blanques.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007566.
Import: 28.200,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Cappont.
Codi: 25006975.
Import: 24.600,00 euros.
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Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Centre Històric.
Codi: 25008303.
Import: 19.200,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Secà de Sant Pere.
Codi: 25007013.
Import: 42.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI dels blocs Joan Carles.
Codi: 25006987.
Import: 15.600,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI El Rellotge.
Codi: 25006951.
Import: 31.200,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI La Bordeta.
Codi: 25006963.
Import: 26.400,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Magraners.
Codi: 25006941.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Pardinyes.
Codi: 25006938.
Import: 26.400,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Suchs.
Codi: 25006999.
Import: 9.600,00 euros.

Municipi: Miralcamp.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25007128.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Naut Aran.
Centre: EEI de Tredòs.
Codi: 25007608.
Import: 12.000,00 euros.

Municipi: Oliana.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25008005.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Ponts.
Centre: EEI Balú.
Codi: 25007980.
Import: 10.200,00 euros.

Municipi: Rosselló.
Centre: EEI Municipal de Rosselló.
Codi: 25008285.
Import: 10.200,00 euros.

Municipi: Sant Martí de Riucorb.
Centre: EEI de Sant Martí de Riucorb.
Codi: 25008364.
Import: 0,00 euros.

Municipi: Sarroca de Lleida.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006768.
Import: 0,00 euros.

Municipi: Sort.
Centre: EEI Municipal de Sort.
Codi: 25008182.
Import: 19.200,00 euros.

Municipi: Tàrrega.
Centre: EEI La Pau.

Codi: 25006914.
Import: 51.600,00 euros.

Municipi: Torà.
Centre: EEI Municipal de Torà.
Codi: 25007131.
Import: 10.200,00 euros.

Municipi: Torrefarrera.
Centre: EEI Ralet ralet.
Codi: 25008017.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: Torregrossa.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25007141.
Import: 13.800,00 euros.

Municipi: Tremp.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25006847.
Import: 8.400,00 euros.

Municipi: Vallfogona de Balaguer.
Centre: EEI La Mainada.
Codi: 25007116.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Vielha e Mijaran.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006860.
Import: 24.000,00 euros.

Municipi: Vilanova de Bellpuig.
Centre:  EEI Municipal de Vi lanova de
Bellpuig.
Codi: 25008029.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Vinaixa.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007062.
Import: 7.800,00 euros.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Aiguamúrcia.
Centre: EEI de Santes Creus.
Codi: 43007671.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Alcover.
Centre: EEI Xiu Xiu.
Codi: 43007464.
Import: 44.400,00 euros.

Municipi: Altafulla.
Centre: EEI Francesc Blanch i Ribé.
Codi: 43007488.
Import: 26.400,00 euros.

Municipi: Bellvei.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007506.
Import: 9.000,00 euros.

Municipi: Bonastre.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007683.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: el Pla de Santa Maria.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007403.
Import: 13.800,00 euros.

Municipi: el Vendrell.
Centre: EEI El Puig.
Codi: 43008602.
Import: 53.400,00 euros.

Municipi: el Vendrell.
Centre: EEI Migjorn.

Codi: 43008985.
Import: 16.800,00 euros.

Municipi: Falset.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007555.
Import: 10.200,00 euros.

Municipi: l’Arboç.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007622.
Import: 15.000,00 euros.

Municipi: l’Espluga de Francolí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43008900.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: la Bisbal del Penedès.
Centre: EEI Municipal de la Bisbal del
Penedès.
Codi: 43009680.
Import: 13.800,00 euros.

Municipi: la Pobla de Mafumet.
Centre: EEI L’Esquirol.
Codi: 43008936.
Import: 13.200,00 euros.

Municipi: la Selva del Camp.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007774.
Import: 47.400,00 euros.

Municipi: les Borges del Camp.
Centre: EEI Municipal de les Borges del
Camp.
Codi: 43009692.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: Llorenç del Penedès.
Centre: EEI El Nieró.
Codi: 43009503.
Import: 24.000,00 euros.

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Mare de Déu de la Roca.
Codi: 43008377.
Import: 24.000,00 euros.

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Petete.
Codi: 43008614.
Import: 27.600,00 euros.

Municipi: Perafort.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007476.
Import: 21.000,00 euros.

Municipi: Pratdip.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007798.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Riudoms.
Centre: EEI Picarols.
Codi: 43007452.
Import: 41.400,00 euros.

Municipi: Roda de Barà.
Centre: EEI Els Petitons.
Codi: 43007439.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Rodonyà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007749.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Sant Jaume dels Domenys.
Centre: EEI Els Petits Arcs.
Codi: 43009540.
Import: 9.000,00 euros.
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Municipi: Santa Oliva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007701.
Import: 14.400,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI El Ninot.
Codi: 43007713.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI La Taronja.
Codi: 43007725.
Import: 16.800,00 euros.

Municipi: Torredembarra.
Centre: EEI Municipal de Torredembarra.
Codi: 43009643.
Import: 36.600,00 euros.

Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Centre: EEI Els Patufets.
Codi: 43007531.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: Vila-rodona.
Centre: EEI Municipal de Vila-rodona.
Codi: 43009801.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Vinyols i els Arcs.
Centre: EEI Municipal de Vinyols i els Arcs.
Codi: 43009783.
Import: 9.000,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Municipi: Amposta.
Centre: EEI La Gruneta.
Codi: 43007415.
Import: 34.200,00 euros.

Municipi: Ascó.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 43007579.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Benifallet.
Centre: EEI de Benifallet.
Codi: 43008821.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Flix.
Centre: EEI Pam i Toc.
Codi: 43007491.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: l’Ametlla de Mar.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 43008894.
Import: 47.400,00 euros.

Municipi: la Fatarella.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007427.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Tivissa.
Centre: EEI Ding-Dong.
Codi: 43007610.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Tortosa.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 43007634.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Tortosa.
Centre: EEI de Jesús.
Codi: 43009278.
Import: 7.800,00 euros.

Municipi: Vinebre.
Centre: EEI Miquel Bosch.
Codi: 43009588.
Import: 0,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Rodona.
Codi: 08046244.
Import: 28.200,00 euros.

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 08046256.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Centre: EEI El Sol.
Codi: 08045392.
Import: 60.600,00 euros.

Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08045380.
Import: 54.600,00 euros.

Municipi: Polinyà.
Centre: EEI Badabadoc.
Codi: 08047418.
Import: 48.000,00 euros.

Municipi: Rubí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045951.
Import: 46.800,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Joan Motllor.
Codi: 08058040.
Import: 29.400,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI La Romànica.
Codi: 08058180.
Import: 48.000,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 08045744.
Import: 34.200,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08045719.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI Gargot.
Codi: 08045732.
Import: 32.400,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI La Mimosa.
Codi: 08045720.
Import: 32.400,00 euros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Can Folguera.
Codi: 08045276.
Import: 85.200,00 euros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 08045288.
Import: 20.400,00 euros.

Municipi: Sentmenat.
Centre: EEI El Gafarró.
Codi: 08046086.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Espígol.
Codi: 08045884.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Giravolt.
Codi: 08045896.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI L’Esquitx.
Codi: 08045872.
Import: 44.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI La Ginesta.
Codi: 08045938.
Import: 54.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Moisès.
Codi: 08045902.
Import: 33.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Soleia.
Codi: 08045914.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08045926.
Import: 33.600,00 euros.

Municipi: Ullastrell.
Centre: EEI El Cucut.
Codi: 08046165.
Import: 22.800,00 euros.

Municipi: Vacarisses.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08045963.
Import: 28.200,00 euros.

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI Barromina.
Codi: 08047561.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI de Can Trias.
Codi: 08047571.
Import: 27.600,00 euros.

(02.084.039)

RESOLUCIÓ ENS/878/2002, de 10 d’abril,
per la qual es determinen les àrees d’esco-
larització singular de la Delegació Territorial
de Lleida.

D’acord amb el que disposa l’article 19
del Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual
s’estableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics (DOGC núm. 3573,
de 12 de febrer), en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics es garanteix la in-
tegració dels alumnes i la cohesió social
mitjançant l’escolarització, en tots els cen-
tres docents, de l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de situaci-
ons socials o culturals desfavorides i dels
de nacionalitat estrangera de nova incorpo-
ració al sistema educatiu.

Així mateix, l’article 20 del Decret 31/2002
estableix que en els territoris amb una pre-
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sència molt significativa d’alumnat de naci-
onalitat estrangera de nova incorporació al
sistema educatiu de Catalunya, es delimi-
taran àrees d’escolarització singular en les
quals hi hagi més d’un centre amb ense-
nyaments sufragats amb fons públics.
Aquestes àrees seran determinades pels
delegats territorials quan s’evidenciï la ne-
cessitat i l’oportunitat, d’acord amb els
corresponents ajuntaments.

Finalment, l’article 19 de la Resolució
ENS/524/2002, d’11 de març, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i
matrícula d’alumnat als centres docents
sufragats amb fons públics que imparteixen
ensenyaments de règim general, d’arts plàs-
tiques i disseny, i de grau mitjà de música
i dansa (DOGC núm. 3596, de 15 de març),
per al curs 2002-03, estableix que als efec-
tes del que disposa l’article 20 del Decret
31/2002, les delegacions territorials podran
establir per al curs 2002-03 les àrees d’es-
colarització singular que consideri necessà-
ries, d’acord amb els respectius ajunta-
ments.

Per tot això,

Resolc:

Aprovar les àrees d’escolarització singu-
lar de la Delegació Territorial de Lleida, que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, per
al curs escolar 2002-03.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el director general de Centres Do-
cents, 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Lleida, 10 d’abril de 2002

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Àrees d’escolarització singular amb la rela-
ció de centres docents que formen part
d’aquestes àrees.

Àrea: Mollerussa.

Codi: 25003196.
Denominació: El Carme.
Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.

Codi: 25005171.
Denominació: CEIP Mestre Ignasi Peraire.
Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.

Codi: 25005545.
Denominació: CEIP Pompeu Fabra.
Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.

Àrea: la Seu d’Urgell.

Codi: 25004140.
Denominació: CEIP Mossèn Albert Vives.

Municipi: la Seu d’Urgell.
Comarca: Alt Urgell.

Codi: 25004152.
Denominació: La Salle.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Comarca: Alt Urgell.

Codi: 25005533.
Denominació: CEIP Pau Claris.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Comarca: Alt Urgell.

(02.100.025)

RESOLUCIÓ ENS/879/2002, de 10 d’abril,
per la qual es determinen les àrees d’esco-
larització singular de la Delegació Territorial
de Tarragona.

D’acord amb el que disposa l’article 19
del Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual
s’estableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics (DOGC núm. 3573,
de 12 de febrer), en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics es garanteix la in-
tegració dels alumnes i la cohesió social
mitjançant l’escolarització, en tots els cen-
tres docents, de l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de situaci-
ons socials o culturals desafavorides i dels
de nacionalitat estrangera de nova incorpo-
ració al sistema educatiu.

Així mateix, l’article 20 del Decret 31/2002
estableix que en els territoris amb una pre-
sència molt significativa d’alumnat de naci-
onalitat estrangera de nova incorporació al
sistema educatiu de Catalunya, es delimi-
taran àrees d’escolarització singular en les
quals hi hagi més d’un centre amb ense-
nyaments sufragats amb fons públics.
Aquestes àrees seran determinades pels
delegats territorials quan s’evidenciï la ne-
cessitat i l’oportunitat, d’acord amb els
corresponents ajuntaments.

Finalment, l’article 19 de la Resolució
ENS/524/2002, d’11 de març, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i
matrícula d’alumnat als centres docents
sufragats amb fons públics que imparteixen
ensenyaments de règim general, d’arts plàs-
tiques i disseny, i de grau mitjà de música
i dansa, per al curs 2002-03 (DOGC núm.
3596, de 15 de març), estableix que als
efectes del que disposa l’article 20 del
Decret 31/2002, les delegacions territorials
podran establir per al curs 2002-03 les àre-
es d’escolarització singular que consideri
necessàries, d’acord amb els respectius
ajuntaments.

Per tot això,

Resolc:

Aprovar les àrees d’escolarització singu-
lar de la Delegació Territorial de Tarragona,
que consten a l’annex d’aquesta Resolució,
per al curs escolar 2002-03.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-

çada davant el director general de Cen-
tres Docents, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 procedi-
ment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Tarragona, 10 d’abril de 2002

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Àrees d’escolarització singular amb la rela-
ció de centres docents que formen part
d’aquestes àrees.

Àrea: ciutat de Tarragona.

Codi: 43003550.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003586.
Denominació: Sant Pau Apòstol.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003720.
Denominació: CEIP Mare de Déu del Miracle.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.

Codi: 43009369.
Denominació: CEIP Saavedra.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.

Àrea: ciutat de Reus.

Codi: 43002235.
Denominació: CEIP Pompeu Fabra.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.

Codi: 43002338.
Denominació: La Presentació.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.

Codi: 43002375.
Denominació: Mare de Déu de la Misericòrdia.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.

Codi: 43002478.
Denominació: Sant Pau.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.

Codi: 43005901.
Denominació: CEIP Joan Rebull.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.

(02.100.026)

RESOLUCIÓ ENS/880/2002, de 10 d’abril,
per la qual es determinen les àrees d’esco-
larització singular de la Delegació Territorial
de Barcelona I (ciutat).

D’acord amb el que disposa l’article 19
del Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual
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s’estableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics (DOGC núm. 3573,
de 12 de febrer), en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics es garanteix la in-
tegració dels alumnes i la cohesió social
mitjançant l’escolarització, en tots els cen-
tres docents, de l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de situaci-
ons socials o culturals desafavorides i dels
de nacionalitat estrangera de nova incorpo-
ració al sistema educatiu.

Així mateix, l’article 20 del Decret 31/2002
estableix que en els territoris amb una pre-
sència molt significativa d’alumnat de naci-
onalitat estrangera de nova incorporació al
sistema educatiu de Catalunya, es delimi-
taran àrees d’escolarització singular en les
quals hi hagi més d’un centre amb ense-
nyaments sufragats amb fons públics.
Aquestes àrees seran determinades pels
delegats territorials quan s’evidenciï la ne-
cessitat i l’oportunitat, d’acord amb els
corresponents ajuntaments.

Finalment, l’article 19 de la Resolució ENS/
524/2002, d’11 de març, per la qual s’apro-
ven les normes de preinscripció i matrícula
d’alumnat als centres docents sufragats amb
fons públics que imparteixen ensenyaments
de règim general, d’arts plàstiques i disseny,
i de grau mitjà de música i dansa, per al curs
2002-03 (DOGC núm. 3596, de 15 de març),
estableix que als efectes del que disposa
l’article 20 del Decret 31/2002, les delegaci-
ons territorials podran establir per al curs
2002-03 les àrees d’escolarització singular
que consideri necessàries, d’acord amb els
respectius ajuntaments.

Per tot això,

Resolc:

Aprovar les àrees d’escolarització singu-
lar de la Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat), que consten a l’annex d’aquesta
Resolució, per al curs escolar 2002-03.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant el director general de Cen-
tres Docents, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 procedi-
ment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 10 d’abril de 2002

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

ANNEX

Àrees d’escolarització singular amb la rela-
ció de centres docents que formen part
d’aquestes àrees.

Àrea: Raval.

Codi: 08001819.
Denominació: CEIP Collaso i Gil.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08001820.
Denominació: CEIP Milà i Fontanals.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08001832.
Denominació: CEIP Castella.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08001856.
Denominació: CEIP Drassanes.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08001868.
Denominació: CEIP Rubén Darío.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08005618.
Denominació: Vedruna.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08005643.
Denominació: Laboure.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08005746
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Àrea: Barceloneta.

Codi: 08003087.
Denominació: Sant Joan Baptista.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08037814.
Denominació: CEIP Alexandre Galí.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08054903.
Denominació: CEIP Mediterrània.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Àrea: Trinitat Vella

Codi: 08002447.
Denominació: CEIP Ramón y Cajal.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08009235.
Denominació: Santísima Trinidad.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08013305.
Denominació: CEIP Ramon Berenguer III.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.

(02.100.027)

RESOLUCIÓ ENS/881/2002, de 10 d’abril,
per la qual es determinen les àrees d’esco-
larització singular de la Delegació Territorial
de Barcelona II (comarques).

D’acord amb el que disposa l’article 19
del Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual

s’estableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics (DOGC núm. 3573,
de 12 de febrer), en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics es garanteix la in-
tegració dels alumnes i la cohesió social
mitjançant l’escolarització, en tots els cen-
tres docents, de l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de situaci-
ons socials o culturals desafavorides i dels
de nacionalitat estrangera de nova incorpo-
ració al sistema educatiu.

Així mateix, l’article 20 del Decret 31/2002
estableix que en els territoris amb una pre-
sència molt significativa d’alumnat de naci-
onalitat estrangera de nova incorporació al
sistema educatiu de Catalunya, es delimi-
taran àrees d’escolarització singular en les
quals hi hagi més d’un centre amb ense-
nyaments sufragats amb fons públics.
Aquestes àrees seran determinades pels
delegats territorials quan s’evidenciï la ne-
cessitat i l’oportunitat, d’acord amb els
corresponents ajuntaments.

Finalment, l’article 19 de la Resolució ENS/
524/2002, d’11 de març, per la qual s’apro-
ven les normes de preinscripció i matrícula
d’alumnat als centres docents sufragats amb
fons públics que imparteixen ensenyaments
de règim general, d’arts plàstiques i disseny,
i de grau mitjà de música i dansa, per al curs
2002-03 (DOGC núm. 3596, de 15 de març),
estableix que als efectes del que disposa
l’article 20 del Decret 31/2002, les delegaci-
ons territorials podran establir per al curs
2002-03 les àrees d’escolarització singular
que considerin necessàries, d’acord amb els
respectius ajuntaments.

Per tot això,

Resolc:

Aprovar les àrees d’escolarització singu-
lar de la Delegació Territorial de Barcelona
II (comarques), que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, per al curs escolar
2002-03.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant el director general de Cen-
tres Docents, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 procedi-
ment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 10 d’abril de 2002

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

ANNEX

Àrees d’escolarització singular amb la rela-
ció de centres docents que formen part
d’aquestes àrees.

Àrea: Manlleu.

Codi: 08019940.
Denominació: CEIP Puig-Agut.
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Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.

Codi: 08019976.
Denominació: El Carme-Vedruna.
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.

Codi: 08039215.
Denominació: Casals-Gràcia.
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.

Codi: 08039628.
Denominació: CEIP Pompeu Fabra.
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.

Àrea: Vic.

Codi: 08030832.
Denominació: CEIP Montseny.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08030881.
Denominació: Santa Catalina de Siena.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08030911.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08030947.
Denominació: Escorial.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08030959.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08030960.
Denominació: Pare Coll.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08031009.
Denominació: CEIP Doctor Joaquim Sala-
rich.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08057096.
Denominació: CEIP Guillem de Montrodon-

Sant Miquel dels Sants.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Codi: 08057102.
Denominació: CEIP Jaume Balmes-Ander-
sen.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

(02.100.028)

RESOLUCIÓ ENS/922/2002, de 8 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Sagrado Corazón, 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 Sagrado Corazón, de
Barcelona, en petició d’obertura del nivell
d’educació infantil, 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,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sagrado Corazón, de Barcelona, per ober-
tura del nivell d’educació infantil, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

Barcelona, 8 d’abril 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: 08004122.
Denominació: Sagrado Corazón.
Adreça: c. Eduardo Conde, 17-23.
Titular: Germans del Sagrat Cor.
NIF: Q2800253C.

S’autoritza l’obertura del nivell d’educa-
ció infantil amb 6 unitats de parvulari amb
capacitat per a 150 llocs escolars amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2001-02.
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: 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: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars en les modalitats de ci-
ències de la naturalesa i de la salut, huma-
nitats i ciències socials, i tecnologia.

(02.073.075)
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