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RESOLUCIÓ ENS/923/2002, de 15 d’abril,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 45/
2002, procediment abreujat, interposat per
la senyora Ana M. Rodríguez González i
altres.

En compliment del que ha ordenat el Jut-
jat Contenciós Administratiu número 13 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 45/2002, procediment abreu-
jat,  interposat per la senyora Ana M.
Rodríguez González i altres;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-
se davant el Jutjat esmentat, en el termini
de nou dies a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC, les
possibles persones interessades en el re-
curs contenciós administratiu núm. 45/
2002, procediment abreujat, interposat con-
tra la Resolució de 27 de novembre de 2001,
per la qual s’anuncia la convocatòria de
concurs de trasllats per proveir llocs de tre-
ball vacants a la Inspecció d’Ensenyament,
als centres públics d’ensenyaments secun-
daris i a les escoles oficials d’idiomes, i de
concurs de mèrits per tal de proveir amb
caràcter definitiu llocs de treball docents de
psicologia i pedagogia vacants als equips
d’assessorament i orientació psicopedagò-



Full de disposicions i actes administratius

486

gica. La vista d’aquest procediment s’ha
fixat per al dia 11 de juny de 2002 a les 11.30
hores, a la Sala de Vistes del Jutjat Conten-
ciós Administratiu núm. 13 de Barcelona
(ronda Universitat, 18), a la qual poden anar
acompanyats de les proves que els interes-
si proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.101.024)

RESOLUCIÓ ENS/924/2002, de 15 d’abril,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 517/
2001, procediment abreujat, interposat per
la senyora M. Luisa Hernández de León.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 517/2001, procediment abreu-
jat, interposat per la senyora M. Luisa Her-
nández de León;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, les
possibles persones interessades en el re-
curs contenciós administratiu núm. 517/
2001, procediment abreujat, interposat con-
tra la Resolució de 22 d’octubre de 2001,
relativa al recurs de reposició interposat
contra la Resolució de 14 de juny de 2001,
per la qual s’eleva a definitiva l’adjudicació
de llocs de treball del cos de mestres en els
centres públics d’ensenyament infantil i pri-
mari i en els d’ensenyament secundari que
imparteixen el primer cicle de l’ESO a
Catalunya, d’acord amb les convocatòries
fetes públiques mitjançant la Resolució de
10 d’octubre de 2000. La vista d’aquest pro-
cediment s’ha fixat per al dia 29 de maig de
2002 a les 11 hores, a la Sala de Vistes del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona (ronda Universitat, 18), a la qual
poden anar acompanyats de les proves que
els interessi proposar.

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

Barcelona, 15 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.101.025)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0178/02).

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

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

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

c) Número d’expedient: 0178/02.

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

teja de les dependències del Complex Edu-
catiu de Tarragona.

b) Termini d’execució: des del 16 d’abril
de 2002 al 31 de març de 2004, excepte
els mesos de juliol i agost.

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

a) Tramitació: urgent, d’acord amb l’arti-
cle 71 del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 906.048,00 euros, IVA inclòs,

desglossat en les anualitats següents:
Any 2002: 302.016,00 euros, IVA inclòs,

pel període comprès des del 16 d’abril al
31 de desembre de 2002, excepte els
mesos de juliol i agost.

Any 2003: 464.640,00 euros, IVA inclòs,
pel període comprès des de l’1 de gener al
31 de desembre de 2003, excepte els
mesos de juliol i agost.

Any 2004: 139.392,00 euros, IVA inclòs
pel període comprès des de l’1 de gener al
31 de març de 2004.

Supeditat a l’aprovació de la despesa per
part de la Comissió de Govern per Assump-
tes Econòmics.

—5 Garanties
Provisional: 18.120,96 euros
Definitiva: 4 % de l’import d’adjudicació.

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

ria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

Entitat:
Departament d’Ensenyament, Registre

general. Domicili: Via Augusta, 202-226,
planta baixa; Barcelona, 08021

Telèfon: 93.400.69.00;
telefax: 93.400.69.87.
Delegació Territorial del Departament

d’Ensenyament a Tarragona, Registre gene-
ral, c. Sant Francesc, 7; Tarragona 43003.

Telèfon: 977 25.14.40.
Telefax: 977.25.14.40.
Adreça d’Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html.
Data límit d’obtenció de documents i in-

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

—8 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 6 de maig de

2002. En el cas que la publicació de l’Anunci
en els butlletins oficials de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya sigui posterior el

27 d’abril de 2002, el termini per presentar
la documentació quedarà automàticament
prorrogat fins que hagin transcorregut 8 dies
naturals, a partir del dia següent al de l’úl-
tima publicació. Si el últim dia del termini
coincidís en dissabte o festiu, es prorrogarà
fins el següent dia hàbil.

Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

Lloc de presentació
Entitat:
Departament d’Ensenyament, Registre

general.
Delegació Territorial del Departament

d’Ensenyament de Tarragona, Registre
General.

Domicili i localitat: els esmentats 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
Entitat: Departament d’Ensenyament,

Serveis Centrals.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat: Barcelona.
Data: 14 de maig de 2002. Si el dia de

presentació de proposicions s’ha prorrogat,
o es presenten proposicions per correu, la
data d’obertura de proposicions es comuni-
carà oportunament als interessats.

Hora: 10 h.

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

—11 Data de tramesa al DOCE: 15 de
març de 2002.

Barcelona, 25 de març de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.084.146)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis (exp. 8/02).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c)  Número d’expedient: 8/02.

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

llat, reparacions, emmagatzematge, custò-
dia i desballestament d’edificis prefabricats
recuperables amb destinació a aularis d’en-
senyament, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars.

b)  Termini d’execució: el termini d’exe-
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cució del servei serà fins el 31 de desembre
de 2002.

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

a)  Tramitació: urgent, d’acord amb l’ar-
ticle 71 del Text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques apro-
vat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 2.670.000,00 euros IVA in-

clòs.

—5 Garanties
Provisional: el 2% del pressupost màxim

de licitació dels lots als quals es concorri.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a)  Entitat: Servei de Gestió d’Inversions
i Contractacions, Secció d’Equipaments
Educatius i Contractacions

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

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

3759-3760-3335.
e)  Telefax: 93.400.69.77.
f)  Data límit d’obtenció de documents i

informació: 17 de maig de 2002.

—7 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 7 i cate-

goria D.

—8 Presentació de les ofertes
a)  Data límit de presentació: 27 de maig

de 2002. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

c)  Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

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

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’Ense-
nyament.

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

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

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

i Contractacions, Secció d’Equipaments
Educatius i Contractacions.

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

c)  Data: 3 de juny de 2002.
d)  Hora: 10 h.

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

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 5 d’abril de 2002.

Barcelona, 8 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.099.063)

RESOLUCIÓ ENS/911/2002, de 9 d’abril,
per la qual es convoca la prova específica
d’accés als cicles de formació específica de
grau mitjà i de grau superior d’arts plàsti-
ques i disseny corresponent a l’any 2002.

El Decret 304/1995, de 7 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny a Catalunya, i se’n regulen
els requisits d’accés exigeix per poder ac-
cedir a aquests ensenyaments, a més de la
titulació corresponent, la superació d’una
prova específica regulada pel Departament
d’Ensenyament.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta resolució regula la prova espe-

cífica d’accés als cicles de formació espe-
cífica, tant de grau mitjà com de grau su-
perior, que hauran de realitzar les persones
que vulguin accedir als cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny que
s’impartiran a Catalunya durant el curs
2002-03.

—2 Efectes
2.1 La superació de la prova específica

d’accés a cicles d’una família professional
només faculta per matricular-s’hi i no equi-
val a la possessió de cap titulació acadèmi-
ca, ni a la superació de cap àrea de l’edu-
cació secundària obligatòria, ni de cap
matèria de batxillerat.

2.2 Superar la prova d’accés no signi-
fica que es garanteixi ni adquireixi cap dret
a una plaça escolar que, en tot cas, s’haurà
de sol·licitar d’acord amb el que estableix
la resolució per la qual s’aproven les nor-
mes de preinscripció i matriculació als cen-
tres d’arts plàstiques i disseny per al curs
2002-03.

2.3 La prova específica d’accés supe-
rada té validesa permanent. Les persones
interessades podran sol·licitar un certificat
de superació de la prova, d’acord amb el
model previst (vegeu l’annex 1).

—3 Convocatòria
3.1 La prova específica d’accés comen-

çarà el dia 3 de juny, a les 9.30 del matí, en
els centres que imparteixen cicles de for-
mació específica d’arts plàstiques i disseny.

3.2 Es realitzarà una convocatòria ex-
traordinària, per a les persones inscrites dins
del termini previst a l’apartat 6, aquesta es
podrà realitzar entre els dies 6 i 16 de se-
tembre, circumscrita als centres que dispo-
sin de places i sense que això suposi varia-
ció en el nombre de grups autoritzats per la
Direcció General de Centres Docents.

—4 Requisits d’accés
4.1 Cicles de formació específica de

grau mitjà.
Per accedir als cicles de formació es-

pecífica de grau mitjà dels ensenyaments
d’arts plàstiques i disseny caldrà, a més de
tenir el títol de graduat en educació secun-
dària obligatòria o estudis equivalents, acre-
ditar les necessàries aptituds mitjançant la
superació de la prova específica d’accés de
la família corresponent, que regula aquesta
resolució.

4.2 Cicles de formació específica de
grau superior.

Podrà accedir als cicles de formació es-
pecífica de grau superior dels ensenyaments
d’arts plàstiques i disseny qui tingui el títol
de batxiller o estudis equivalents i acrediti
la possessió de les necessàries aptituds
mitjançant la superació de la prova especí-
fica d’accés de la família corresponent, re-
gulada en aquesta Resolució.

—5 Prova específica d’accés i preinscrip-
ció

5.1 Les persones que vulguin realitzar
la prova específica d’accés a un cicle de for-
mació específica, hauran de sol·licitar la pre-
inscripció en el centre on el vulguin cursar
entre els dies 21 i 27 de maig de 2002.

5.2 A la sol·licitud de preinscripció cal-
drà adjuntar-hi:

a) Fotocòpia del document d’identitat o
del passaport.

b) Una fotocòpia del títol o certificació
d’estudis requerits per a l’accés.

5.3 Els centres, a la vista de la docu-
mentació presentada, verificaran si les per-
sones aspirants compleixen els requisits per
prendre part en la prova. Podrà preinscriu-
re’s condicionalment qui estigui cursant l’úl-
tim curs d’educació secundària obligatòria
o de batxillerat i encara no disposi de les
qualificacions corresponents.

5.4 Tota aquesta documentació s’arxi-
varà en el centre on es faci la prova i estarà
a disposició de la comissió avaluadora que
examini la persona aspirant.

5.5 Les persones que en convocatòries
anteriors hagin superat la prova d’accés
podran formalitzar la preinscripció i la ma-
trícula en el període corresponent.

—6 Inscripció a la convocatòria extraordi-
nària

La inscripció a la prova específica d’ac-
cés de la convocatòria extraordinària es farà
entre el 2 i el 5 de setembre.

—7 Orientació de les persones aspirants
En tots els centres on es realitzi la prova

específica d’accés, la direcció designarà les
persones adients per tal d’informar i asses-
sorar quant al procés d’inscripció, realitza-
ció i valoració de la prova.

Aquest assessorament previ té per objec-
te verificar l’interès que ha dut la persona
aspirant a seguir aquesta via formativa i
donar-li informació del cicle que es proposa
seguir, de les característiques i dels models
de prova existents.

—8 Prova específica d’accés als cicles de
grau mitjà i superior: objectiu i contingut

8.1 Objectiu
Valorar la sensibilitat, la creativitat i el do-

mini de l’expressió gràfica i plàstica.
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8.2 Contingut
a) La prova específica d’accés a cicles

de grau mitjà constarà de dos exercicis
relatius a l’àrea d’educació visual i plàstica
de l’ensenyament secundari obligatori. A
l’annex 2 es detallen les orientacions sobre
els temaris en relació amb els quals versa-
ran els exercicis i els criteris d’avaluació.

b) La prova específica d’accés a cicles
de grau superior constarà de tres exercicis
corresponents a continguts de les matèries
següents de la modalitat d’arts del batxille-
rat: fonaments del disseny, dibuix tècnic,
dibuix artístic, tècniques d’expressió grafi-
coplàstica i volum. A l’annex 3 es detallen
les orientacions pel que fa als temaris so-
bre els quals versaran els exercicis i els
criteris d’avaluació.

—9 Desenvolupament de la prova
Els exercicis de la prova corresponent als

cicles de grau mitjà i de grau superior es
duran a terme en una jornada o més repar-
tides en sessions de matí i de tarda. La
durada de cada exercici no excedirà de tres
hores.

—10 Material
Les persones aspirants hauran de portar

a l’examen els materials adients per a la re-
alització d’un treball d’expressió gràfica i altre
material específic per a cada família, que
s’indicarà en el moment de la inscripció.

—11 Elaboració de la prova
Els exercicis de la prova específica d’ac-

cés als cicles de formació específica de grau
mitjà i de grau superior seran preparats pel
centre on es realitza la prova.

—12 Comissions avaluadores
12.1 En cadascun dels centres desig-

nats per realitzar la prova especifica d’ac-
cés es constituirà una comissió avaluadora
per a cada família i grau, que organitzarà i
qualificarà la prova, d’acord amb les dispo-
sicions d’aquesta resolució. Amb una ante-
lació mínima de 30 dies a la realització de
la prova els centres comunicaran a la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa la composició de les comissions ava-
luadores.

12.2 Els membres de les comissions
avaluadores estaran subjectes a les causes
d’abstenció i recusació que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—13 Entrevista
Les comissions avaluadores podran en-

trevistar les persones aspirants per tal
d’apreciar i ponderar altres elements que
ajudin a determinar si tenen la preparació
suficient per cursar amb aprofitament el cicle
escollit.

Per a la realització de l’entrevista serà su-
ficient la presència de dues persones mem-
bres de la comissió avaluadora.

—14 Informació
Al tauler d’anuncis del centre on es dugui

a terme la prova es faran públics els avisos
referents a l’horari dels diferents exercicis i,
si escau, de l’entrevista.

També s’hi exposaran els resultats i el ter-
mini de reclamacions.

—15 Verificació de la identitat de les per-
sones aspirants

En qualsevol moment les persones mem-
bres de la comissió avaluadora podran pro-
cedir a la verificació de la identitat de les
persones aspirants.

—16 Qualificació
Els exercicis es valoraran de 0 a 10 punts

i es considerarà superada la prova quan la
mitjana dels resultats dels diferents exerci-
cis sigui igual o superior a 5.

La comissió avaluadora, valorarà per a
cada persona, de forma global i en els ter-
mes establerts als articles 8 i 11 del Decret
304/1995, de 7 de novembre, pel qual s’es-
tableix l’ordenació general dels cicles de
formació específica d’arts plàstiques i dis-
seny de Catalunya i se’n regulen els requi-
sits d’accés, les qualificacions obtingudes
als diferents exercicis i, si se n’ha fet, a l’en-
trevista. La qualificació global es reflectirà
en l’acta final, on també hi constaran les per-
sones no presentades. En cap cas es re-
flectiran qualificacions parcials.

—17 Publicació del resultat
El resultat de la prova específica es pu-

blicarà l’endemà d’acabar-se aquesta al
tauler d’anuncis del centre on s’ha realitzat.

—18 Reclamacions i recursos
18.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre que sigui la seu de la
comissió avaluadora corresponent, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reu-
nió.

Al peu de la llista de publicació del resul-
tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

18.2 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 o directora trametrà a la dele-
gació territorial les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-
mació, i la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estu-
diat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant i qualse-
vol altra documentació que, a iniciativa prò-
pia o a instància de la persona interessada,
consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la de-
legació territorial trametrà les reclamacions
abans de 10 dies a la Direcció General d’Or-
denació 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 10 dies, amb notificació a la per-
sona interessada.

—19 Tramesa de dades
Les comissions avaluadores trametran a

la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa el resum de les dades de la pro-
va específica d’accés segons el model que
s’adjunta com a annex 4 a aquesta resolu-
ció.

—20 Exempcions
20.1 Exempció de la prova específica

d’accés als cicles de grau mitjà.
Quedarà exempt de realitzar la prova es-

pecífica d’accés qui disposi del títol de tèc-
nic o de tècnic superior d’un cicle d’arts
plàstiques i disseny de la mateixa família, o
de formació professional d’una família equi-
valent, d’acord amb la taula que figura a
l’annex 5, o hagi superat amb aprofitament
els tres cursos comuns d’arts aplicades i
oficis artístics.

20.2 Exempció de la prova específica
d’accés als cicles de grau superior.

Quedarà exempt de realitzar la prova es-
pecífica d’accés qui hagi cursat amb profit
en el batxillerat les matèries de fonaments
del disseny i dues altres concordants amb
els estudis als quals vol ingressar, segons
consta a l’annex 6, i qui disposi d’un títol
d’igual nivell de la mateixa família professi-
onal o equivalent, d’acord amb la taula que
figura a l’annex 5, o del títol de graduat en
arts aplicades en alguna especialitat del
mateix àmbit.

20.3 Exempcions de caràcter singular
S’entendran com a causes d’exempció

de caràcter singular, tant de la prova d’ac-
cés a grau mitjà com a grau superior, la su-
peració de la prova d’accés a la Facultat
de Belles Arts o a ensenyaments superiors
d’arts plàstiques i disseny, i totes aquelles
circumstàncies que amb la sol·licitud prè-
via de la persona interessada, siguin auto-
ritzades amb anterioritat a l’inici de la data
de preinscripció per resolució de la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa.

20.4 Presentació de documents
Les persones aspirants que estiguin

exemptes de realitzar la prova específica
hauran d’adjuntar a la sol·licitud l’original
o fotocòpia compulsada de la titulació o
certificat d’estudis corresponent.

—21 Instruccions i mesures per al desen-
volupament de la prova específica

21.1 Les delegacions territorials d’Ense-
nyament vetllaran i prendran les mesures
adequades per a la correcta execució
d’aquesta resolució.

21.2 La Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa dictarà les instruccions
necessàries per a l’aplicació d’aquesta Re-
solució.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs l’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
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de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 9 d’abril de 2002

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

ANNEX 1

(Nom i cognoms), secretari/ària de la co-
missió avaluadora de la prova específica
d’accés a cicles de grau (indiqueu el grau)
de la família professional (nom de la família)
de formació específica d’arts plàstiques i
disseny, constituïda al centre (nom),

Certifico:
Que (noms i cognoms), amb DNI núm. (in-

diqueu el núm.), ha superat amb la qualifi-
cació de (número amb un decimal) la prova
específica d’accés a cicles de grau (indiqueu
el grau), de la família professional (nom de
la família) en la convocatòria de l’any (any),
i d’acord amb el que es preveu a la Reso-
lució de (data) de 2002, de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa del
Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya.

El/la secretari/secretària
(signatura, nom i cognoms)

Vist i plau del/de la president/a
(signatura, nom i cognoms)

(segell del centre)

(localitat i data).

ANNEX 2

Orientacions sobre els temaris i criteris
d’avaluació de la prova específica d’accés
als cicles de grau mitjà.

Temari: s’entén per temari el conjunt de con-
tinguts sobre els quals poden versar els
exercicis proposats.

Criteris d’avaluació: s’entén per criteris
d’avaluació els aspectes que determinen el
grau i el tipus de coneixement referit al te-
mari que ha de mostrar la persona aspirant.

Àrea d’educació visual i plàstica

a) Temari:
1. Percepció visual. La llum. Organitza-

ció i percepció del camp visual. Les imat-
ges.

2. Llenguatge visual. Elements, compo-
sició i comunicació.

3. Expressió graficoplàstica. Recursos
plàstics. Tècniques d’expressió.

4. Expressió graficotècnica. Recursos i
tècniques.

b) Criteris d’avaluació:
1. Representa formes bi i tridimensionals

mostrant originalitat, imaginació i fantasia.
2. Interpreta i representa formes utilitzant

la geometria plana i descriptiva.
3. Relaciona els recursos plàstics i les

tècniques d’expressió amb les formes artís-
tiques realitzades al llarg de la història.

4. Interpreta missatges visuals de dife-
rents tipologies i representa per mitjà del

llenguatge visual i plàstic missatges eme-
sos en altres llenguatges (oral, escrit, musi-
cal, gestual).

5. Empra adequadament el lèxic bàsic de
l’àrea pel que fa al llenguatge, les tècniques
i els moviments artístics.

ANNEX 3

Orientacions sobre els temaris i criteris
d’avaluació de la prova específica d’accés
als cicles de grau superior.

Temari: s’entén per temari el conjunt de con-
tinguts sobre els quals poden versar els
exercicis proposats.

Criteris d’avaluació: s’entén per criteris
d’avaluació els aspectes que determinen el
grau i el tipus de coneixement que ha de
mostrar l’aspirant referits al temari.

1. Fonaments del disseny
2. Dibuix artístic.
3. Dibuix tècnic.
4. Tècniques d’expressió graficoplàstica.
5. Volum

—1 Fonaments del disseny
a) Temari
1. L’home i el disseny.
1.1 Factors: fisiològics, psicològics i so-

ciològics.
1.2 Elements de convergència: tècnica,

funcionalitat i estètica.
2. El disseny i la seva evolució.
2.1 Els precursors del disseny. Carac-

terístiques de l’Art Noveau.
2.2 El Modernisme a Catalunya.
2.3 L’Institut de disseny Bauhaus.
2.4 El moviment del Neoplasticisme o Stijl.
2.5 L’Art Decó.
2.6 El disseny actual.
3. Components del disseny bi i tridimen-

sional.
3.1 Fonaments morfològics i sintàctics.

Elements del llenguatge visual i plàstic.
Composició bi i tridimensional. Valors es-
tructurals. Mòduls i estructures modulars.
Valors estètics i expressius. Recursos gra-
ficoplàstics d’ideació, descripció i presen-
tació.

3.2 Necessitat i funció. Les formes útils.
Ergonometria. Comunicació d’utilitat i ús.
Signes i símbols. Valors significat. Narració
visual.

3.3 Idea i producte. La innovació i la
transformació. L’enginy. Processos de pro-
jecció. Originals, prototipus i maquetes.

4. Àmbits del disseny.
4.1 Bidimensional. Disseny publicitari,

tèxtil,
4.2 Tridimensional . Disseny del produc-

te, de joies, mobiliari, etc.
4.3 De l’espai. Disseny d’interiors, pai-

satge,
b) Criteris d’avaluació
1. Identifica la rellevància del disseny com

a activitat condicionadora del comportament
de l’ésser humà, en les seves relacions amb
els espais i objectes de l’entorn.

2. Mostra coneixement dels fets històrics
i dels canvis socials, context de l’origen del
disseny.

3. Analitza productes de disseny atenent
factors tecnològics, funcionals, comunica-

tius i estètics, i en valora l’adequació a una
determinada finalitat.

4. Reconeix l’abast comunicatiu del dis-
seny gràfic i la importància de la indústria
gràfica, així com també identifica els pro-
cessos i tècniques de producció més relle-
vants implicats

5. Mostra coneixement, a grans trets, de
processos de disseny industrial, especial-
ment pel que fa a moments d’ideació, pro-
jecció, assaig, validació, que aboquen a la
producció seriada.

6. Realitza projectes elementals de dis-
seny d’àmbit bidimensional, tridimensional
i de l’espai, tot establint el procés com a
vincle entre la idea i la materialització del
producte, i utilitzant les tècniques, els ma-
terials, les eines i els recursos tècnics ne-
cessaris per al desenvolupament de la idea.

—2 Dibuix artístic
a) Temari
1. Percepció i pensament visual.
1.1 Visió i percepció.
1.2 Referents naturals i artificials. Paisat-

ge natural i paisatge modificat. Elements del
paisatge. Els objectes. La figura humana.

1.3 Referents no icònics. Idees i imat-
ges mentals.

2. Llenguatge i comunicació visual.
2.1 El llenguatge visual i plàstic. La sin-

taxi. Factors de la composició. Relació i or-
ganització d’elements.

2.2 La comunicació visual. Missatges i
codis específics.

3. Tècniques i procediments de dibuix.
3.1 Tècniques seques, carbonet, sèpia,

sanguina, llapis de grafit.
3.2 Tècniques humides, tinta xinesa,

aquarel·la
3.3 Tècniques grasses.
3.4 Tècniques vàries; encolats, fotogrà-

fiques, reprogràfiques, infogràfiques, etc.
3.5 Suports.
4. El dibuix i la seva utilitat.
4.1 Dibuix de creació i dibuix científic.
4.2 Representació figurativa, simbòlica

i abstracta.
b) Criteris d’avaluació:
1. Representa en suports bidimensionals

formes i espais tant objectivament com sub-
jectivament aplicant factors de clarobscur,
cromàtics, de posició, de proporció, de
perspectiva i de característiques de super-
fície.

2. Fa composicions bidimensionals amb
regles o factors compositius, expressivitat i/
o temàtica predeterminada, així com també
unes altres de lliures, impulsades per la ne-
cessitat personal d’exterioritzar sentiments i
inspiracions.

3. Reinterpreta i transforma imatges com-
plementant i/o alterant valors estructurals o
expressius, o semàntics, en processos d’in-
vestigació plàstica pautats o lliures.

4. Crea missatges graficoplàstics comu-
nicatius equivalents a d’altres emesos en
diferent mitjà, o en altres llenguatges.

5. Empra amb correcció i destresa tèc-
niques graficoplàstiques de totes les carac-
terístiques bàsiques (seques, humides, gras-
ses, encolats, fotogràfiques, infogràfiques,
reprogràfiques) amb els materials i utillatge
adients i adequats a les intencions expres-
sives personals.
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6. Estudia i prepara formes i espais amb
intencions preestablertes, i per obtenir con-
junts interessants que propiciïn descripcions
i interpretacions graficoplàstiques reeixides.

7. Tria punts de vista d’elements de re-
ferència reals i delimita enquadraments
adients a determinades intencions comuni-
catives.

—3 Dibuix tècnic
a) Temari
1. Geometria. Valors funcionals.
2. Geometria de les formes. Elements ge-

omètrics propis i impropis. Formes poligo-
nals i corbes planes. Relacions mètriques.
Formes geomètriques tridimensionals. Polí-
edres. Cossos radials i de revolució. Secci-
ons.

3. Geometria projectiva. Transformacions
projectives. Aplicacions gràfiques.

4. Geometria descriptiva. Projecció diè-
drica. Projecció axonomètrica. Perspectiva
cònica.

5. Normalització.
6. Croquisació.
7. Tècniques i materials aplicats.
b) Criteris d’avaluació:
1. Representa gràficament diferents ele-

ments geomètrics emprant les propietats i
les lleis de la geometria.

2. Realitza croquis i acotacions de refe-
rents dels àmbits de la tridimensió i de l’es-
pai.

3. Utilitza el croquis i la perspectiva intu-
ïtiva com a eines informatives, de pensament
i d’investigació gràfica.

4. Selecciona, les tècniques, els materi-
als i els estris adients per dur a terme pro-
postes gràfiques.

5. Utilitza els recursos informàtics per re-
alitzar propostes de dibuix tècnic.

6. Identifica en una representació gràfi-
ca, els elements, la simbologia, la norma-
lització, les relacions de les formes geomè-
tr iques representades i  e l  procés de
construcció.

—4 Tècniques d’expressió graficoplàstica
a) Temari
1. Fonaments del llenguatge visual grafi-

coplàstic.
1.1 Naturalesa i expressivitat dels ma-

terials.
1.2 Sintaxi de la forma i de la composi-

ció. Criteris d’ordenació.
2. Tècniques graficoplàstiques.
2.1 El dibuix. Esbossos i apunts. Su-

ports i estris. Tècniques i mètodes.
2.2 La pintura. Suports, estris, pig-

ments, aglutinants. Els procediments pictò-
rics.

2.3 Tècniques de producció seriada.
Gravat calcogràfic i xilogràfic. Tècniques i
materials.

2.4 Tècniques informàtiques de capta-
ció, manipulació i generació d’imatges. Sis-
temes multimèdia.

3. Les tècniques artístiques com a canal
de comunicació visual.

3.1 Evolució històrica de les tècniques,
els materials i els estils artístics en cada
societat.

3.2 Planificació de projectes visuals ar-
tístics. Fases de treball i selecció de tècni-
ques.

3.3 Incidència en la nostra societat dels
productes visuals. Processos i tècniques de
producció. Els mitjans de comunicació.

b) Criteris d’avaluació:
1. Selecciona i utilitza adequadament els

mitjans, els recursos i les tècniques per ex-
pressar-se artísticament i produir materials
amb una intencionalitat expressiva.

2. Analitza productes visuals grafico-
plàstics, identificant els elements clau ex-
pressats, la intencionalitat comunicativa i
caracteritzant el seu valor sintàctic en el
conjunt, a partir de reproduccions gràfiques
de productes singulars o bé d’imatges
procedents de mitjans de comunicació.

3. Relaciona tècniques i materials con-
crets amb el context històric i social on s’ha
produït l’obra, i amb els moviments artístics
on es pot incloure, a partir de reproducci-
ons gràfiques o de textos.

4. Planifica un projecte visual i artístic, or-
ganitzant les fases de realització i seleccio-
nant els materials, les tècniques l’utillatge,
integrant, si escau, diferents llenguatges
visuals, com esquemes, dibuixos, dissenys
gràfics, fotografies i altres, a partir d’unes
especificacions donades.

—5 Volum
a) Temari
1. Les formes naturals i artificials. Percep-

ció visual, tàctil i motriu.
2. Llenguatge tridimensional
2.1 Elements bàsics del llenguatge plàs-

tic tridimensional. Morfologia i sintaxi.
Elements i formes geomètriques. Ele-

ments estructurals de les formes. El buit i el
ple configuradors de l’espai.

2.2 Metodologies de creació volumè-
trica

2.3 Factors comunicatius. Significat i
funció.

3. Manifestacions plàstiques tridimensi-
onals

3.1 Expressivitat. Poètica.
3.2 Projecte i resultat. El procés com a

obra plàstica.
3.3 Escultura i arquitectura. L’obra i el

seu context.
4. Tècniques de producció tridimensio-

nal.
4.1 Tècniques d’addició.
4.2 Tècniques de subtracció.
4.3 Tècniques de construcció.
4.4 Tècniques de reproducció.
b) Criteris d’avaluació:
1. Comprèn les estructures dels elements

utilitzats en la creació de formes.
2. Valora el comportament del material

com a desencadenant del projecte tridimen-
sional i determinant metodològic.

3. Utilitza el recurs de l’espai buit i de l’es-
pai ple en la definició d’una forma tridimen-
sional i també en les relacions entre formes
en un espai.

4. Realitza composicions tridimensionals
en baixa tecnologia, emprant tècniques
d’addició, subtracció i construcció.

5. Planifica i resol, processos de treball
d’acord amb una intenció o proposta prefi-
xada, tot desenvolupant conscientment les
fases necessàries: recollida d’informació,
maduració de la idea, esborranys, proves
tècniques i de materials, prototipus, realit-

zació de l’obra definitiva, si escau, i valora-
ció de resultats i processos.

6. Realitza reproduccions elementals de
formes tridimensionals.

7. Expressa idees mitjançant la narració
plàstica tridimensional, amb sistemes dis-
cursius habituals.

8. Selecciona d’entre les diferents meto-
dologies i processals, tècniques i materials,
els més adients per a l’elaboració d’una
determinada proposta i per a l’expressió
personal.

9. Analitza i valora els aspectes tècnics,
informatius, artístics i culturals de les mani-
festacions plàstiques tridimensionals, i coneix
i aprecia les obres d’escultura, arquitectura,
i altres manifestacions tridimensionals del
patrimoni artístic proper.

ANNEX 4

Resum de les dades de la prova específica
d’accés a cicles de formació específica
d’arts plàstiques i disseny, del grau (indi-
queu-lo)

Centre:
Nom de la família professional:
Presentats:
No presentats:

Superen la prova:
Exempts amb accés directe:
Total preinscrits:
President de la comissió avaluadora
(signatura, nom i cognoms)
(Localitat i data)

ANNEX 5

Taula d’equivalència entre famílies professi-
onals d’arts plàstiques i disseny i formació
professional, a efectes d’exempció de la
prova.

Família professional d’arts plàstiques i dis-
seny/família professional de formació pro-
fessional:

Disseny gràfic/arts gràfiques, comunica-
ció, llenguatge i so.

Arts del llibre/arts gràfiques.

Arts aplicades a la indumentària/tèxtil,
confecció i pell.

Disseny industrial/fabricació mecànica,
fusta i moble

Vidre artístic/vidre i ceràmica.

Ceràmica artística/vidre i ceràmica.

Disseny d’interiors/edificació i obra civil.

Tèxtils artístics/tèxtil, confecció i pell.

ANNEX 6

Matèries de batxillerat concordants amb
les diferents famílies professionals:

Disseny gràfic, arts aplicades al llibre, arts
aplicades al mur, tèxtils artístics, art floral:
Fonaments de disseny, dibuix tècnic, dibuix
artístic, imatge, tècniques d’expressió gra-
ficoplàstica.

Disseny industrial, disseny d’interiors, arts
aplicades de l’escultura, joieria d’art, arts



491

Núm. 908

aplicades a la indumentària, ceràmica artís-
tica, esmalts artístics, art floral, arts del vi-
dre: Fonaments de disseny, dibuix tècnic,
volum, dibuix artístic, imatge, tècniques
d’expressió graficoplàstica.

(02.093.035)

RESOLUCIÓ ENS/925/2002, de 22 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Fènix, de Cornellà de
Llobregat.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris; el Reial decret 777/1998, de
30 d’abril, pel qual es desenvolupen deter-
minats aspectes de l’ordenació de la forma-
ció professional en l’àmbit del sistema edu-
catiu, 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 Fènix, de Cornellà de Llobregat, 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 DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 22 de març de 2002

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08060010.
Denominació: Fènix.
Adreça: Passatge Plàsmica, s/n.
Titular: Fundació privada Fènix.
NIF: G-60265295.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Fènix, de Cornellà de Llobregat, amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional específica:
Cicles formatius de grau mitjà:
Família d’electricitat i electrònica:
Equips electrònics de consum: 2 grups

amb capacitat per a 40 llocs escolars.
Equips i instal·lacions electrotècniques: 2

grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

Família d’hoteleria i turisme:
Cuina: 2 grups amb capacitat per a 40

llocs escolars.
Serveis de restaurant i bar: 1 grup amb

capacitat per a 20 llocs escolars.
Família de manteniment i serveis de pro-

ducció:
Muntatge i manteniment d’instal·lacions

de fred, climatització i producció de calor:
2 grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

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

Cicles formatius de grau superior:
Família d’hoteleria i turisme:
Restauració: 2 grups amb capacitat per

a 40 llocs escolars.
Família de manteniment i serveis de pro-

ducció:
Manteniment d’equips industrials: 2 grups

amb capacitat per a 40 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 20

llocs escolars.

(02.057.113)

RESOLUCIÓ ENS/926/2002, de 22 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Antoni M. Claret, de Cornellà de
Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Antoni M. Claret,
de Cornellà de Llobregat, en petició d’auto-
rització d’ampliació de locals, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Antoni M. Claret, de Cornellà de
Llobregat, per l’ampliació de locals, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 22 de març de 2002

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016501.
Denominació: Sant Antoni M. Claret.
Adreça: c. Manuel Mariné, 11.
Titular: Missioneres de la Institució Clareti-
ana.
NIF: Q0800024B.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Mos-
sèn Andreu, 57, de Cornellà de Llobregat,
amb efectes a partir 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 obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

(02.057.115)
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RESOLUCIÓ ENS/927/2002, de 10 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre privat Esco-
la de música Aula Musical, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre privat Escola de música Aula Musi-
cal, de Girona, en petició de canvi de titu-
laritat, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre privat Escola de
música Aula Musical, de Girona, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que 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.

Girona, 10 d’abril de 2002

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DEL GIRONÈS

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17005200.
Denominació: Escola de música Aula Musi-
cal.
Adreça: c. Migdia, 45, baixos.
Titular: Rosa Maria Ciurana Gironès.
NIF: 40265383L.

S’autoritza el canvi de titular que passa a
ser Gerunda Musical, SL, NIF B-17680679,
amb efectes a partir del primer dia del mes
següent de la data de publicació d’aquesta
Resolució en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autorització d’obertura de l’Escola de mú-
sica Aula Musical, de Girona, amb una ca-
pacitat simultània per a 58 llocs escolars.

(02.071.017)

RESOLUCIÓ ENS/992/2002, de 17 d’abril,
per la qual es declara aprovada la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos a
les proves convocades per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats.

Per la Resolució ENS/322/2002, de 15 de
febrer (DOGC núm. 3582, de 25.2.2002) es
va declarar aprovada la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos en el pro-
cediment selectiu convocat per la Resolu-
ció ENS/3/2002, de 8 de gener (DOGC núm.
3554, de 16.1.2002), per a la realització de
proves per proveir 612 places de funciona-
ris docents del cos de mestres, del cos de
professors d’ensenyament secundari, del
cos de professors tècnics de formació pro-
fessional i del cos de professors d’escoles
oficials d’idiomes i per a l’adquisició de
noves especialitats, la qual es va exposar
a la seu central del Departament d’Ense-
nyament i en cadascuna de les seves de-
legacions territorials, així com a la web del
Depar tament  d’Ensenyament :  ht tp: / /
www.gencat.es/ense

Una vegada finalitzat el termini per pre-
sentar-hi reclamacions i per tal de donar
compliment al que estableix la base 4.3 de
la Resolució de 8 de gener de 2002,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a les pro-
ves convocades per Resolució ENS/3/2002,
de 8 de gener que figura exposada al públic
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment i en cadascuna de les seves delega-
cions territorials, les adreces de les quals
consten a l’annex d’aquesta Resolució.

Així mateix, també pot ser consultada a
través de la web del Departament d’Ense-
nyament: http://www.gencat.es/ense

—2 En aquesta llista certificada consten
els aspirants distribuïts per tribunals, així
com la data, l’hora i el lloc on es realitzarà
l’acte de presentació dels aspirants i el
començament de les proves.

En l’acte de presentació els aspirants lliu-
raran juntament amb el full d’autobarem la
documentació acreditativa dels mèrits que
al·leguin per tal que els siguin valorats
d’acord amb el barem que els correspongui
segons el procediment pel qual participin.

L’aspirant que no assisteixi a l’acte de pre-
sentació serà exclòs del procediment selec-
tiu.

Aquells tribunals que comencin les pro-
ves amb la prova de coneixements de les
dues llengües oficials a Catalunya podran
realitzar tant la part escrita com la part oral
d’aquesta prova el mateix dia de l’acte de
presentació.

—3 Considerar exclosos del procediment
selectiu amb caràcter definitiu els aspirants
que figurin a la relació d’exclosos.

—4 El fet de figurar a la llista d’admesos
no implica el reconeixement als interessats
de la possessió dels requisits exigits en el
procediment d’ingrés i d’accés i d’adquisi-
ció de noves especialitats definits en la
Resolució de convocatòria, cosa que es fa
extensiva fins i tot a la titulació al·legada pels
interessats en la seva sol·licitud, atès que
s’hi va fer constar únicament a títol infor-
matiu.

—5 D’acord amb el que estableix l’arti-
cle 5.2 del Decret 66/1999, de 9 de març
(DOGC núm. 2852, de 22.3.1999), sobre
l’accés a la funció pública de les persones
amb discapacitat i dels equips de valora-
ció multiprofessional, les persones amb
discapacitat que vulguin accedir a la fun-
ció pública per la via de reserva en el torn
respectiu hauran de presentar al tribunal un
dictamen vinculant de les seves condicions
psíquiques o físiques o sensorials expedit
per l’equip multiprofessional competent,
que ha de ser emès abans del comença-
ment de la primera prova selectiva.

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

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

Barcelona, 17 d’abril de 2002

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Seu central del Departament d’Ensenya-
ment
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

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

Delegació territorial de Barcelona II (comar-
ques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.
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Delegació Territorial del Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

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

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

Delegació Territorial de Girona
Ultònia, 13.
17002 Girona.

Delegació Territorial de Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.
Delegació Territorial de les Terres de l’Ebre
Poeta Vicenç García, 3, 1r.
43500 Tortosa.

(02.106.021)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1049/02).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

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

titució de l’aplacat de pedra de la façana de
l’institut d’educació secundària Alexandre
Galí, de Sant Pere de Ribes (Garraf) (exp.
1049/02).

b) Termini d’execució: 4 mesos i mig.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
120.124,84 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Classificació empresarial: grup C com-
plet, categoria C.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

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

c) Localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 934 006 900, ext. 3706.
e) Fax: 934 006 977.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies natu-

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

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 10 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Les proposicions també es poden 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.

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de les
proposicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci anirà a càrrec de l’empre-
sa adjudicatària.

Barcelona, 15 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.105.059)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes de consultoria i as-
sistència (exp. 0029/02 i 0181/02).

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

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

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

Número d’expedient: 0029/02.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: estudi per a la

determinació de la qualitat percebuda de la
formació professional específica dels alum-
nes que han realitzat cicles formatius de grau
mitjà i grau superior, durant el curs 2000-
2001, per àmbits comarcals i famílies pro-
fessionals:

Lot 1: determinació de la qualitat perce-
buda pels alumnes de la formació professi-
onal específica que han realitzat cicles for-
matius de grau mitjà i grau superior, respecte
dels estudis cursats i de la formació en
centres de treball, per àmbits comarcals i
famílies professionals.

Lot 2: mesurament del grau d’inserció i
de la qualitat percebuda respecte del lloc
del treball, dels alumnes de la formació
professional específica que ha realitzat ci-
cles formatius del grau mitjà i superior, per
àmbits comarcals i famílies professionals.

b) Termini d’execució: des de la data de
formalització del contracte fins al 30 d’agost
de 2002.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 52.288,05 euros, IVA inclòs,

desglossat en els lots següents:
Lot 1: 25.002,10 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 27.285,95 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 0181/02.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: estudi per a la

revisió de continguts curriculars de forma-
ció professional específica. Valoració de les
accions formatives de formació professio-
nal ocupacional rebuda pels alumnes durant
l’any 2000:

Lot 1: revisió dels continguts del currícu-
lum de 22 cicles formatius de grau mitjà o
grau superior de formació professional es-
pecífica, des de l’òptica de les empreses i
institucions que han subscrit convenis de
formació en centres de treball.

Lot 2: determinació de grau d’inserció, ca-
racterístiques de l’ocupació actual dels
alumnes que han realitzat accions formati-
ves de formació ocupacional i percepció de
la qualitat de la formació rebuda.

b) Termini d’execució: des de la data de
formalització del contracte fins al 30 d’agost
de 2002.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 50.139,43 euros, IVA inclòs,

desglossat en els lots següents:
Lot 1: 23.093,89 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 27.045,54 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Definitiva: el 4% de l’import dels lots ad-

judicats.

—6 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.
—7 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 8 dies natu-
rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
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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 6

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

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

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

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

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

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

En el cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 16 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.106.023)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 19/02).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 19/02.

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

ment de material de cuina amb destinació
als centres docents públics de Catalunya.

b) Termini d’execució: 30 dies a partir de
la data de dipòsit de la garantia definitiva.

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

a) Tramitació: urgent, d’acord amb l’arti-
cle 71 del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 217.914,44 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: el 2% del pressupost tipus de

licitació dels materials als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.2 del text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, queden dispensa-
des de constituir garantia provisional les
empreses en les quals el total del pressu-
post tipus de licitació dels materials als quals
licita sigui inferior, a 214.326,00 euros, IVA
exclòs.

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

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.82.
g) Internet: http://www.gencat.es/ense/

ense_lici.html.

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

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre General del Departament

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

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

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

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

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

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

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

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

d) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 16 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.107.028)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0766/02).

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

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

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

c) Número d’expedient: 0766/02.

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

materials diversos en suport CD-ROM per
a centres públics d’infantil i primària i de se-
cundària.

b) Termini d’execució: no superior a quin-
ze dies a comptar des del moment del lliu-
rament dels originals.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import màxim: 60.120,00 euros, IVA in-

clòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, atès que no su-

pera l’import establert a l’article 203.2.c) del
Text refós de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques.

Definitiva: 2.404,80 euros, IVA inclòs.

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

goria A. La seva presentació és potestati-
va i únicament a efectes de dispesa de
l’acreditació de la solvència econòmica,
financera i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de pro-
posicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 19 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.109.103)

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

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

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

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

c) Número d’expedient: 0283/02.

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

realització de colònies d’immersió en llen-
gua anglesa del programa Orator, per a un
mínim de 400 alumnes del cicle superior
d’educació primària i un màxim de 450
alumnes.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 168.400,00 euros, IVA inclòs.

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

—6 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.

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

rals comptats des de l’endemà de la publica-
ció 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 6

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

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

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament.

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

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

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 22 d’abril de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.109.087)

RESOLUCIÓ  ENS/1032/2002, de 22
d’abril, per la qual es dóna publicitat del
resultat del sorteig públic realitzat per tal
de determinar la combinació de lletres a
partir de la qual s’efectuaran les ordenaci-
ons alfabètiques en el procés de preinscrip-
ció i matriculació d’alumnes de determinats
ensenyaments per al curs escolar 2002-
2003.

Atesa la Resolució ENS/524/2002, d’11
de març, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació d’alumnes
als centres docents sufragats amb fons pú-
blics que imparteixen ensenyaments de
règim general, d’arts plàstiques i disseny i
de grau mitjà de música i dansa, per al curs
2002-2003 (DOGC núm. 3596, de 15.3.2002),
i amb la finalitat d’unificar el procediment
per dirimir les situacions d’empat en el
procés de preinscripció i  matr iculació
d’alumnes previstes al Decret 31/2002, de
5 de febrer, pel qual s’estableix el règim
d’admissió d’alumnat als centres docents
públics, concertats o sufragats amb fons
públics;

D’acord amb el resultat del sorteig públic
del dia 22 d’abril de 2002, fet a la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament, per
dirimir les situacions d’empat del procés de
preinscripció i matriculació dels ensenya-
ments del segon cicle de l’educació infantil,
educació primària i educació secundària
obligatòria,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar la com-
binació de la primera i la segona lletra del
primer cognom, a partir de la qual s’efec-
tuaran les ordenacions alfabètiques en les
situacions d’empat en el procés de preins-
cripció i matriculació d’alumnes dels ense-
nyaments del segon cicle de l’educació in-
fant i l ,  educac ió pr imàr ia ,  i  educac ió
secundària obligatòria, per al curs escolar
2002-2003, que és la següent: HG.

Barcelona, 22 d’abril de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.109.108)

RESOLUCIÓ  ENS/1016/2002, de 18
d’abril, per la qual s’indica el lloc on s’ex-
posen les llistes de participants inclosos a
l’annex 1 de la Resolució ENS/217/2002, de
6 de febrer, i que no han presentat cap do-
cumentació davant les comissions de se-
lecció.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de documentació, i per tal de complir el que
estableix l’apartat 3.1 de la Resolució ENS/
217/2002, de 6 de febrer (DOGC núm.
3574, de 13.2.2002), que dóna compliment
a les interlocutòries dictades en data 22 de
juny de 2001, per la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa-Administrativa del Tribunal
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Superior de Justícia de Catalunya, en els in-
cidents d’execució de les sentències dicta-
des en els recursos contenciosos adminis-
tratius números 248/1992 i 776/1992,

Resolc:

—1 Declarar que les llistes de participants,
que trobant-se inclosos a l’annex 1 de la
Resolució ENS/217/2002, de 6 de febrer, no
han presentat cap documentació davant la
comissió de selecció, figuren exposades al
públic a la seu de la comissió de selecció a
la qual han estat assignats, l’adreça de les
quals consta a la Resolució ENS/217/2002,
de 6 de febrer.

—2 En aquestes llistes hi consten el nom,
els cognoms i el NIF dels aspirants que no
han presentat cap documentació.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es dóna per notificats els interessats als
efectes del que disposa l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—4 Els interessats disposen d’un termini
de deu dies naturals a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya per
presentar la documentació que es determi-
na a l’apartat 3.1 de la Resolució ENS/217/
2002, de 6 de febrer.

—5 Aquesta documentació s’adreçarà a
la comissió de selecció que els ha estat
assignada d’acord amb el que s’especifica
a l’annex 4 de la Resolució ENS/217/2002,
de 6 de febrer, i s’haurà de presentar a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament, fent ús dels impresos que
estan a disposició dels interessats.

Barcelona, 18 d’abril de 2002

P.A. (Resolució de 28 de març de 2000)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(02.108.001)
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