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RESOLUCIÓ ENS/1192/2002, de 3 de
maig, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 15 de febrer de 2002, relativa a una
donació a favor del Departament d’Ensenyament per part de l’empresa Autopistes de
Catalunya, SA.
En compliment de l’article 12.2 de la Llei
11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, modificada
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, cal procedir a fer pública la
Resolució de 15 de febrer de 2002, per la
qual s’accepta la donació d’un import en
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efectiu de l’empresa Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT) a favor del Departament d’Ensenyament;
En aquest sentit,
Resolc:
Fer pública la Resolució de 15 de febrer
de 2002, per la qual s’accepta la donació
d’un import en efectiu, amb el detall que tot
seguit s’indica:
a) Donant: Autopistes de Catalunya, SA.
b) Donatari: Departament d’Ensenyament.
c) Béns mobles objecte de la donació:
nou mil tres-cents setze euros amb trentavuit cèntims (9.316,38 euros).
d) Destinació dels béns: els béns objecte de donació, per voluntat expressa del
donant, han estat destinats a completar els
equipaments informàtics de l’IES Dolors
Mallafré i Ros de Vilanova i la Geltrú.
Barcelona, 3 de maig de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.101.150)

RESOLUCIÓ ENS/1210/2002, de 7 de
maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent per al curs 20022003.
Per tal de regular el procediment de gestió de la borsa d’aspirants a cobrir places
vacants i substitucions en règim d’interinitat per al curs 2002-2003, i establir alhora
els requisits exigits per ser nomenat en
cadascun dels cossos docents i el barem
de mèrits que s’utilitzarà per a l’ordenació
dels aspirants dintre de cada especialitat,
Resolc:
Dictar les instruccions següents pel que
fa a la gestió de la llista d’aspirants a cobrir
places vacants i substitucions en règim d’interinitat dels cossos docents no universitaris per al curs 2002-2003:
—1 Llista d’aspirants a cobrir places vacants i substitucions en règim d’interinitat
en centres públics per al curs 2002-2003
1.1 Confecció d’una llista única a
Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article 5
del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre
la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a
personal interí docent (DOGC núm. 3401,
d’1.6.2001), el Departament d’Ensenyament
confeccionarà per al curs 2002-2003 una
llista única a Catalunya dels aspirants a
cobrir places vacants i substitucions en
règim d’interinitat als centres docents de titularitat del Departament d’Ensenyament.
Aquesta llista estarà formada, per ordre
de prelació, per:
a) El personal que hagi prestat serveis
com a interí d’algun cos docent no univer-

sitari a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Aquest personal s’ordenarà en funció del
temps de serveis docents prestats en centres públics no universitaris de titularitat del
Departament d’Ensenyament, del de Benestar Social, del de Justícia i d’altres administracions amb plenes competències educatives. El còmput es farà amb efectes del
31 d’agost de 2002.
En el cas d’haver renunciat a formar part
de la borsa s’haurà d’haver tornat a ingressar a la llista per cobrir places vacants i
substitucions mitjançant convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat
al nou ingrés.
Pel que fa a l’assignació d’un número
d’ordre, es computaran els serveis prestats
com a professors de religió nomenats o
contractats pel Departament d’Ensenyament i com a professors especialistes contractats pel mateix Departament.
b) Les persones que formen part de la
llista d’admesos d’alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el
Departament d’Ensenyament des del mes
de setembre de 1996 per formar part de la
llista d’aspirants per cobrir places vacants
o substitucions en règim d’interinitat i que
encara no han estat nomenats com a personal interí.
Aquestes persones s’ordenaran segons
l’any de la convocatòria en què van participar i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem establert en cada convocatòria. S’hi afegiran les
persones que hagin estat admeses en les
convocatòries que es puguin fer pel curs
2002-2003 ordenades segons el barem
establert a les convocatòries.
—2 Una vegada realitzada l’adjudicació de
destinacions a l’inici del curs 2002-2003, per
tal de possibilitar la gestió simultània
d’aquesta borsa per part de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament, i per evitar que un mateix aspirant
sigui proposat per a dos llocs de treball el
mateix dia, la llista es subdividirà funcionalment segons les delegacions territorials, per
tal que sigui única la convocatòria a cada
aspirant.
—3 Durant la primera quinzena del mes de
maig de 2002, s’exposarà als taulers
d’anuncis de les delegacions territorials la
llista provisional ordenada alfabèticament i
per barem de tots els/les mestres i els/les
professors/es interins/es i substituts/es que
han prestat serveis docents en centres
públics no universitaris, d’acord amb el que
estableix l’apartat 1 d’aquesta Resolució. A
l’esmentada llista hi figurarà el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu,
computat en anys, mesos i dies, i el número d’ordre que correspon a cada aspirant.
S’obrirà un termini de quinze dies per a
presentar reclamacions.
—4 Durant el mes de maig, les persones
que formin part de la llista podran presentar
una sol·licitud, a la delegació territorial que
tinguin demanada com a preferent, manifestant la seva disposició a cobrir places vacants
i substitucions en:
a) Zones rurals i agrupaments rurals (cos
de mestres) i les comarques on estarien
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disposats a treballar. Aquesta manifestació
serà de caràcter vinculant.
b) Serveis educatius (cos de mestres).
Aquesta manifestació serà de caràcter vinculant.
c) Nomenaments de mitja jornada (cos de
mestres i cossos de professors d’ensenyaments secundaris). Aquesta manifestació no
suposa l’obligatorietat d’acceptar un nomenament a mitja jornada.
d) Centres penitenciaris del Departament
de Justícia (cos de mestres).
—5 Durant la primera quinzena de juliol
s’exposarà als taulers d’anuncis de les delegacions territorials la llista definitiva a què
fa referència el punt 1.1.a) d’aquesta Resolució. Durant la mateixa quinzena també
s’exposarà la llista formada per tots els
aspirants que encara no han prestat serveis
i formen part de les llistes definitives d’admesos fetes públiques per resolucions de
la Direcció General de Recursos Humans,
ordenats segons el barem corresponent.
Si durant el curs 2002-2003 hi ha algunes especialitats en les quals no es disposa
de prou aspirants disponibles dels col·lectius
existents per cobrir les necessitats previstes per a la resta del curs, s’obrirà, per a
aquestes especialitats, una nova convocatòria de concurs públic per formar part de
la llista per cobrir places vacants i substitucions en règim d’interinitat i completar així
l’esmentada llista amb nous aspirants.
—6 Gestió de la llista d’aspirants a cobrir
places vacants i substitucions durant el curs
2002-2003
Les adjudicacions d’interinitats i substitucions de mestres durant el curs es realitzaran en actes públics setmanals, normalment dues vegades per setmana, en cada
delegació territorial, amb anunci previ dels/
de les candidats/es convocats a l’acte d’adjudicació a la web de cada delegació territorial (www.gencat.es/ense) i al tauler
d’anuncis de la delegació corresponent.
Pel que fa a les adjudicacions d’interinitats i substitucions d’ensenyament secundari, les delegacions territorials es posaran
en contacte telefònic amb els candidats/es
a cobrir les substitucions, dos dies per setmana, un cop realitzats els nomenaments
públics del mes d’agost.
—7 Manteniment i baixa de la borsa de treball
7.1 Excedència per cura de fill.
Segons el punt 14.4 de l’Acord general
sobre condicions de treball del personal de
l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de
Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 12 de juliol de 2000,
es podrà concedir l’excedència voluntària
per cura de fill recollida en l’article 86.2.b)
del Decret legislatiu 1/1997, al personal
interí.
El personal interí o substitut docent tindrà dret a gaudir d’un any, com a màxim,
d’excedència per cura de fill. Aquest període finalitzarà abans de l’any quan es produeixi algun dels supòsits següents:
a) Que la filla o el fill que dóna dret a l’excedència compleixi tres anys.
b) Que quedi sense efecte el nomenament
d’interí o substitut, ja sigui perquè s’arribi a
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la data final especificada al nomenament o
per incorporació del titular de la vacant.
Durant el període d’excedència el personal docent amb nomenament d’interí tindrà
dret a la reserva de plaça per la qual havia
estat nomenat per al curs escolar.
Podrà gaudir d’aquest dret tot el personal interí o substitut docent, tant si tenen
un nomenament per tot un curs escolar com
si el tenen de durada inferior, en el benentès que el dret a reserva de plaça finalitza
en el moment que hauria finalitzat el nomenament d’interí o substitut, per arribar a la
data final especificada al nomenament o per
incorporació del titular de la vacant, o quan
la filla o el fill que dóna dret a l’excedència
compleixi tres anys.
La vacant generada pel personal interí o
substitut en situació d’excedència voluntària per cura de fill es cobrirà amb un substitut.
En el supòsit que, a conseqüència de la
reincorporació del titular de la vacant en una
data anterior a la prevista, es produeixi el
cessament d’un interí o substitut que es trobi
en situació d’excedència per cura de fill, se
li notificarà amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb
l’Administració.
El temps de permanència en la situació
d’excedència per cura de fill computa a
efectes del sistema de previsió social, a
efectes de reconeixement de serveis previs
i com a temps de servei prestat a efectes
del número d’ordre en la borsa de treball
docent.
Abans de la finalització del període d’excedència per tenir cura d’un fill, el personal
interí que es troba excedent haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu, i si no s’entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.
7.2 Maternitat, adopció, acolliment o
malaltia.
Quan alguna persona es trobi en situació
de maternitat, adopció, acolliment o malaltia a començament del curs escolar, se li
assignarà una vacant, si correspon, d’entre
les sol·licitades, atenent el número d’ordre
que té assignat en la borsa de treball. Aquell
lloc de treball serà cobert, mentre l’interí
nomenat romangui en l’esmentada situació,
per un altre aspirant com a substitut.
A partir de la data d’inici del nomenament
l’interí gaudirà del permís corresponent.
Quan finalitzi el període legal previst per a
l’esmentat permís, l’interí s’incorporarà a la
mateixa plaça que li va ser assignada inicialment, en el cas que aquesta estigui ocupada per un substitut. En el cas que la plaça estigui ocupada pel funcionari titular, se
li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.
En el cas de maternitat d’una substituta
amb nomenament vigent que no ultrapassi
el 30 de juny del curs corresponent, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes que es
disposen amb caràcter general de període
d’infantament, amb independència de la data
de finalització del nomenament, però sense
que en cap cas puguin computar-se serveis
en data posterior al 30 de juny del curs.

Aquesta situació també es contemplarà
en el cas d’una aspirant a substitucions,
sense nomenament, a la qual s’ofereixi una
substitució que no ultrapassi el 30 de juny
de 2003 mentre es trobi en període de
maternitat, de manera que es computin com
a serveis prestats, exclusivament a l’efecte
d’obtenció de número d’ordre en la llista, el
temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la finalització del període de
maternitat, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior
al 30 de juny de 2003.
En el cas que una interina amb nomenament fins al 31 d’agost tingui un permís per
maternitat durant el mes d’agost, tindrà dret
a gaudir, una vegada finalitzat l’esmentat
permís, de les vacances corresponents, en
cas de tenir un nou nomenament, als dies
del mes d’agost durant els quals va gaudir
del permís de maternitat.
7.3 Baixes per malaltia i infantament.
Les persones de la borsa de treball que
causen baixa per incapacitat temporal (malaltia, maternitat) que no tenen cap vinculació de nomenament amb l’Administració,
podran al·legar aquest fet, justificant-ho
documentalment, als efectes de romandre
en la borsa de treball docent mentre es
mantingui el motiu de la baixa, per tal de no
ser cridades a cobrir cap substitució.
En el cas que no s’hagi complert el període del primer any d’excedència per cura
d’un fill el 31 d’agost del 2002, es podrà
sol·licitar no ser nomenada el curs següent
durant un període que no podrà excedir d’un
any des de l’inici del període d’excedència,
mantenint el número d’ordre de la borsa que
li correspongui, i sense que això impliqui que
se li computi aquest període a cap efecte.
7.4 Realització d’estudis.
Quan una persona de la borsa de treball
realitzi estudis adreçats a l’obtenció d’una
nova especialitat o relacionats amb el lloc
de treball i justifiqui documentalment aquesta situació, podrà sol·licitar, previ al nomenament, no ser nomenada durant el període d’aquests estudis (com a màxim un curs),
mantenint el número d’ordre de la borsa de
treball, sense que això impliqui que se li
computin aquests serveis.
7.5 Causes de força major degudament
justificades.
Les persones sense nomenament vigent
podran demanar, amb antelació a l’oferiment
d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant la resta de curs per causes de
força major degudament justificades. Una
vegada analitzades les qüestions plantejades i en cas de resposta afirmativa per part
de la delegació territorial, se’ls mantindrà el
número d’ordre de la borsa de treball, sense que això impliqui que es computi aquest
temps com a serveis prestats.
També es podrà demanar la interrupció
del nomenament per causes de força major
degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al
paràgraf anterior.
7.6 Baixes de la borsa de treball
És motiu de baixa de la borsa de treball:
a) La renúncia, així com no acceptar la
destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat en el
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termini màxim de 24 hores sense causa
justificada.
b) El fet de no acceptar un nomenament
ofert per la Delegació Territorial, encara que
la no acceptació no es formalitzi per escrit.
c) El fet de no assistir als actes públics
de nomenaments sense causa justificada,
quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a assistir-hi.
d) La renuncia a un nomenament vigent.
Els/Les interins/es i substituts/tes amb un
nomenament vigent que vulguin renunciar
al seu lloc de treball ho han de comunicar
a la delegació territorial amb 3 dies d’antelació.
e) També es produirà la baixa de la borsa
de treball en els supòsits que preveuen els
apartats 2 i 3 de l’article 6 del Decret 133/
2001.
—8 Durada dels nomenaments
Els nomenaments d’una durada inferior al
curs escolar, per a substitucions temporals,
no s’interrompran durant els períodes de
Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que la baixa del titular del lloc
de treball inclogui aquests períodes de
temps. El cessament del/de la substitut/a
es farà efectiu quan es produeixi la reincorporació al seu lloc de treball del funcionari
després de finalitzar la baixa o, en qualsevol cas, el 30 de juny del curs corresponent.
Els nomenaments per substituir reduccions de jornada tindran inicialment com a
data de finalització el dia 30 de juny sempre
que el titular no s’incorpori amb anterioritat
la qual cosa suposarà el cessament del/de
la substitut/a. Si a partir del 30 de juny la
llicència del titular continua es prorrogarà el
nomenament del/de la substitut/a fins al 31
d’agost.
—9 Altres
9.1 Durant el curs els interessats podran
canviar la delegació territorial que tenen demanada com a preferent i modificar el nombre de delegacions territorials sol·licitades,
sense que aquesta modificació suposi renunciar a formar part de la llista de substituts/es.
Els canvis de delegació territorial preferent s’hauran de demanar en la delegació
territorial a on es vol treballar amb preferència i el canvi es produirà en el termini màxim
de set dies a partir de la presentació en el
registre de la sol·licitud de canvi. Així mateix, aquesta delegació comunicarà aquest
canvi a la delegació que fins a aquell moment constava com a preferent.
En conseqüència, cada delegació territorial gestionarà durant el curs 2002-2003, de
manera independent de les altres delegacions, els/les candidats/es que en cada moment depenguin de la seva delegació, i els/
les substituts/es, per la seva banda, poden
sol·licitar que es modifiqui la delegació territorial prioritària de la qual depenen a efectes de nomenaments, per tal de passar a
dependre d’una altra.
9.2 L’adjudicació de destinació sempre
serà dintre de l’àmbit territorial demanat i
corresponent a un lloc de treball d’una especialitat sol·licitada. La delegació territorial no actuarà d’ofici fora d’aquests límits
geogràfics i funcionals. En absència de
candidats/es d’una determinada especiali-
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tat, la delegació territorial oferirà als que la
posseeixin i no l’hagin demanada la possibilitat de ser nomenats per aquest tipus de
vacant sense que la no-acceptació suposi
l’exclusió de les llistes.
9.3 Les substitucions de baixes i absències dels mestres adscrits al primer cicle de
l’ESO, es cobriran amb mestres substituts/
es que tinguin el requisit d’especialitat corresponent al lloc de treball que ocupa el
titular.
Quan una vacant s’adjudiqui per error, la
delegació territorial mirarà de pal·liar l’error
comès per la via d’oferir a l’afectat una
vacant de característiques similars, en la
mesura que sigui possible.
—10 Cobertura de les baixes amb substitució no incloses a la plantilla del centre
Es cobriran amb personal substitut des
del primer dia les baixes per llicència de
malaltia així com les altres llicències o permisos de quatre o més dies de durada
corresponent al professorat que imparteix
l’educació infantil i primària i educació secundària obligatòria. Els altres permisos i
llicències de curta durada i, les baixes en
tant no s’hagi incorporat el personal substitut, hauran de ser atesos amb el professorat de la pròpia plantilla i estar previst en
l’organització horària dels centres.
Les baixes del professorat que imparteix
batxillerat, formació professional específica
de grau mig i de grau superior, ensenyament
de règim especial (arts aplicades i oficis i
ensenyaments oficials d’idiomes) es cobriran amb personal substitut des del primer
dia en els casos en què aquestes siguin de
catorze o més dies.
—11 Vacants d’especial dificultat o de
mitja dedicació
Quan les vacants ofertades siguin de
llocs de treball l’ocupació dels quals garanteix l’atenció qualitativa pel centre de les
diverses necessitats i interessos de l’alumnat, itinerants, d’educació compensatòria,
de centres d’atenció educativa preferent,
compartides entre dos centres o a temps
parcial (mitja dedicació), els aspirants podran no acceptar la plaça, sense que això
suposi la baixa de la borsa d’interins i substituts.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

Ensenyaments que s’implanten: parvulari;
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Pla de l’Avellà.

(02.127.121)

Comarca del Vallès Oriental

Barcelona, 7 de maig de 2002

RESOLUCIÓ ENS/1213/2002, de 2 de
maig, per la qual es disposa el començament de les activitats de diversos col·legis
d’educació infantil i primària.
Mitjançant el Decret 75/2002, de 5 de
març (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002), es
crearen diversos col·legis d’educació infantil i primària.
Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
—1 Reconèixer els col·legis d’educació infantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquesta disposició, creats pel Decret 75/
2002, de 5 de març, l’inici de la seva activitat administrativa des de l’1 de juliol de
2001, amb els termes que s’hi especifiquen.
—2 Els efectes acadèmics dels ensenyaments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2001-02.
—3 Autoritzar la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Recursos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funcionament d’aquests nous col·legis d’educació
infantil i primària.
Barcelona, 2 de maig de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca del Baix Llobregat.
Municipi: Esparreguera.
Unitat de població: Esparreguera.
Codi de centre: 08059354.
Adreça: c. Baix, 8.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari;
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica d’Esparreguera.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca del Maresme.
Municipi: Cabrera de Mar.
Unitat de població: Cabrera de Mar.
Codi de centre: 08059779.
Adreça: c. de Joan XXIII, 1.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
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Municipi: les Franqueses del Vallés.
Unitat de població: Corró d’Avall.
Codi de centre: 08059780.
Adreça: c. d’Astúries, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari;
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Bellavista-Joan
Camps i Giró.
Municipi: Santa Maria de Palautordera.
Unitat de població: Santa Maria de Palau
Tordera.
Codi de centre: 08058945.
Adreça: pg. Doctor Barri, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari;
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de La Tordera.
(02.095.078)

RESOLUCIÓ ENS/1214/2002, de 2 de
maig, per la qual s’atribueix una nova denominació específica al col·legi d’educació
infantil i primària de Gualba.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària de Gualba per
atribuir-li una nova denominació específica,
es va instruir l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i
primària de Gualba, amb número de codi
08017979, ubicat al passeig Montseny, 13,
de Gualba, comarca del Vallès Oriental, la
denominació específica de Aqua Alba.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones 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’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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
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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 qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 2 de maig de 2002
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(02.095.067)

DECRET 132/2002, de 30 d’abril, pel qual
se suprimeix un institut d’educació secundària a Barcelona.
L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilització dels recursos disponibles.
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta del conseller d’Ensenyament i amb la deliberació prèvia del
Govern,
Decreto:
Article únic
El cessament de les activitats acadèmiques i administratives de l’institut d’educació secundària Eugeni d’Ors, amb número
de codi 08052736, ubicat al c. d’Ignasi
Agustí, 4, de Barcelona, amb efectes des
de la fi del curs escolar 2001-2002.
Disposició final
El Departament d’Ensenyament adoptarà las mesures corresponents per al compliment del que disposa aquest Decret.
Barcelona, 30 d’abril de 2002
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.108.014)

ORDRE ENS/157/2002, de 8 de maig, sobre la concertació del segon cicle d’educació infantil dels centres docents privats que
tinguin concertat el nivell d’educació primària i estiguin situats en àrees d’escolarització singular.
D’acord amb el que disposa l’apartat 1
de la disposició addicional segona de la Llei

orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents, les Administracions educatives garantiran l’escolarització d’alumnes
amb necessitats educatives especials en els
centres docents sostinguts amb fons públics, mantenint en tot cas una distribució
equilibrada de l’alumnat considerant el seu
nombre i les seves circumstàncies especials, per tal que es desenvolupi eficaçment
la idea integradora.
A aquests efectes, l’apartat 2 d’aquesta disposició estableix que les Administracions educatives dotaran als centres que
escolaritzin alumnes amb necessitats educatives especials dels recursos necessaris per atendre adequadament a aquest
alumnat.
En aplicació del que s’ha esmentat, 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 sufragats amb fons públics, indica
que en els ensenyaments sufragats amb
fons públics es garanteix la integració de
l’alumnat i la cohesió social mitjançant l’escolarització, en tots els centres docents, de
l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de situacions socials o culturals desfavorides i dels de nacionalitat estrangera de nova incorporació al sistema
educatiu.
D’altra banda, l’article 16 del Decret esmentat disposa que l’Administració educativa garantirà als centres que escolaritzin
alumnat amb necessitats educatives especials els recursos adequats per a la seva
atenció.
Així mateix, l’article 20 del Decret 31/2002
estableix que en els territoris amb una presència molt significativa d’alumnat de nacionalitat estrangera de nova incorporació al
sistema educatiu de Catalunya es delimitaran àrees d’escolarització singular en les
quals hi hagi més d’un centre amb ensenyaments sufragats amb fons públics.
Aquestes àrees seran determinades pels
delegats territorials quan s’evidenciï la necessitat i l’oportunitat, d’acord amb els
corresponents ajuntaments.
Finalment, l’article 3.2 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, habilita al Departament d’Ensenyament per, segons les disponibilitats
pressupostàries, subscriure concerts educatius singulars amb els centres docents
privats per als nivells, les etapes, els cicles i els graus de l’ensenyament no obligatori de règim general que tingui autoritzats.
D’acord amb el que s’ha exposat, el Departament d’Ensenyament ha considerat necessari que el curs escolar 2002-03 es
concerti el segon cicle d’educació infantil
d’aquells centres docents privats que tinguin concertat el nivell d’educació primària
i estiguin situats en àrees d’escolarització
singular.
Per tant, a proposta de la Direcció General de Centres Docents, amb el dictamen del
Consell Escolar de Catalunya,
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Ordeno:
Article 1
El curs 2002-03 es concertaran les unitats del primer curs del segon cicle d’educació infantil d’aquells centres docents privats
que tinguin concertat el nivell d’educació
primària i que es trobin en les àrees d’escolarització singular que constin en la resolució
que aprovi la corresponent delegació territorial.
Els centres que s’acullin al règim de concerts per al segon cicle d’educació infantil
hauran de complir els requisits establerts en
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, en el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius i en el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, i concretament hauran de
garantir la gratuïtat dels ensenyaments concertats del segon cicle d’educació infantil
per a l’alumnat que hi accedeixi.
Article 2
El nombre d’unitats concertades en
aquests centres s’incrementarà progressivament els posteriors cursos escolars, fins
arribar a la concertació dels tres cursos que
integren el segon cicle d’educació infantil.
En conseqüència, el curs escolar 2003-04
es podran concertar les unitats del segon
curs d’aquest cicle i el curs 2004-05 les del
tercer curs.
Article 3
Els centres docents privats als quals es
concerti el segon cicle d’educació infantil
disposaran d’un mestre o mestra, que s’inclourà en el sistema de pagament delegat,
per cada unitat concertada. En el cas que
el centre tingui un mestre o mestra en el
sistema de pagament delegat que imparteixi aquest cicle educatiu, s’entendrà, en
tot cas, que és aquest mestre o mestra la
persona que s’inclou dins la plantilla anteriorment descrita.
Article 4
Les despeses de funcionament per unitat escolar que s’abonaran per a la concertació del segon cicle d’educació infantil
s’ajustaran als imports establerts anualment
per la corresponent Llei de pressupostos de
l’Estat.

Disposició addicional
Els centres docents privats que tenen la
condició de centres d’atenció educativa
preferent, en aplicació del que disposa l’Ordre de 3 de setembre de 1996, de regulació del procediment de qualificació de
determinats centres públics o privats sostinguts amb fons públics de Catalunya com
a centres d’atenció educativa preferent, i
que en conseqüència, ja tenen concertat
el segon cicle d’educació infantil, mantindran el concert indicat, sempre i quan reuneixin els requisits establerts en la normativa vigent.

Full de disposicions i actes administratius

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 8 de maig de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.127.211)

RESOLUCIÓ ENS/1233/2002, de 6 de
maig, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre docent privat Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia, de Lleida.
Per Resolució de 21 de maig de 2001
(DOGC núm. 3396, de 25.5.2001), es va
aprovar el concert educatiu del centre docent privat Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia, de Lleida, per a 1 unitat de cicle
formatiu de grau mitjà de gestió administrativa entre d’altres.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funcionament, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.
Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres Docents de 2 de febrer de 2002, en aplicació de
la normativa esmentada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades al
centre Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia,
de Lleida, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment del concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;
A proposta de la Direcció General de Centres,
Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat EpiscopalMare de Déu de l’Acadèmia, de Lleida, per
disminució d’unitats concertades en el nivell de cicle formatiu de grau mitjà en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució, atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment del concert.
—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunicarà al titular del centre les circumstàncies necessàries per a la formalització de la modificació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2001-2002
i s’inscriurà al Registre de centres docents
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones 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’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 potestativament 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 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.

de juliol, reguladora del dret a l’educació;
el Reial decret 806/1993, de 28 de maig,
sobre centres docents estrangers a Espanya, i la certificació emesa per l’autoritat
britànica;
Atès que s’han seguit els tràmits procedimentals exigits per la normativa vigent en
aquesta matèria,

Resolc:
—1 Autoritzar l’ampliació d’instal·lacions
a fi d’ubicar en un nou edifici els ensenyaments de nursery i primary education (infant i júnior) que té autoritzats a la mateixa
adreça on està situat el centre docent estranger Oak House British School, de
Barcelona, amb número de codi 08040035,
l e s d a d e s d e l q u a l f i g u re n a l ’ a n n e x
d’aquesta Resolució en els termes que
s’especifiquen. Aquesta ampliació inclou
també una pista poliesportiva construïda
dintre del recinte escolar, així com l’accés
a les instal·lacions del centre pel passatge
Torras i Bages, s/n.

Barcelona, 6 de maig de 2002

—2 Autoritzar l’increment de la capacitat
autoritzada que passa de 500 a 600 llocs
escolars.

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Codi: 25002647.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Municipi: Lleida.
Delegació territorial: Lleida.
Nivell educatiu: cicle formatiu de grau mitjà.
Unitats disminuïdes: 1 unitat de gestió administrativa (CFGM 0201).

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Cataluunya, 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 procediment administratiu comú.

(02.105.146)

Barcelona, 2 de maig de 2002

ANNEX
COMARCA DEL SEGRIÀ

RESOLUCIÓ ENS/1234/2002, de 2 de
maig, per la qual s’autoritza l’ampliació
d’instal·lacions i l’increment de la capacitat
autoritzada del centre estranger Oak House
British School, de Barcelona.
Per Resolució de 5 de juliol de 1996
(DOGC núm. 2232, de 19.7.1996) es va
autoritzar l’obertura i el funcionament del
centre docent estranger Oak House British
School, de Barcelona, amb codi 08040035,
que imparteix ensenyament d’acord amb el
sistema educatiu britànic en els nivells de
nursery i primary education (infant i júnior).
Havent sol·licitat aquest centre a la delegació territorial corresponent del Departament d’Ensenyament l’ampliació d’instal·lacions, a fi d’ubicar els ensenyaments de
nursery i primary education (infant i júnior),
que té autoritzats, i l’increment de la capacitat autoritzada, s’instruí l’expedient corresponent.
Un cop comprovat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent i,
en concret, la Llei orgànica 8/1985, de 3
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Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08040035.
Denominació: Oak House British School.
Adreça: c. Sant Pere Claver, 12-18, i passatge Torras i Bages, s/n.
Titular: Fundació Privada Oak House School.
NIF: G-59044024.
Nivells autoritzats:
Nursery (I-II).
Primary education:
Infant: anys 1, 2 i 3.
Júnior:
Lower: anys 4 i 5.
Upper: anys 6 i 7.
Capacitat total del centre: 600 llocs escolars.
(02.095.065)
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RESOLUCIÓ ENS/1235/2002, de 30
d’abril, de cessament de les activitats del
centre docent privat Orpa, de Tarragona.
Per la Rhesolució de 4 de febrer de 2002
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Orpa,
de Tarragona, que es va notificar en data
14.2.02 al domicili particular de la titular
centre.
Un cop exhaurit el termini previst en l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

sició interposat per la titularitat del centre
docent privat CEYR-Villarroel, de Barcelona, contra la Resolució de 21 de maig
de 2001 (DOGC núm. 3535, pàg. 19211,
de 17.12.2001).
Atès que s’ha observat una errada al
text de l’esmentada Resolució, tramesa al
DOGC i publicada al número 3535, pàg.
19211, de 17.12.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 19211, a l’annex, on diu:
“Codi: 08032211.
”Denominació: CEYR-Villarroel.
”Municipi: Barcelona.
”Nivell educatiu i unitats concertades:
CFPS.
”0551: 4 (2 1r 2 2n) priv.”,
ha de dir:
“Codi: 08032211.
”Denominació: CEYR-Villarroel.
”Municipi: Barcelona.
”Nivell educatiu i unitats concertades:
CFPS.
”0551: 3 (1 1r 2 2n) priv.”.

superior, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 3 de maig 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

Resolc:

Barcelona, 6 de maig de 2002

—1 El cessament de les activitats del centre docent privat Orpa, de Tarragona, ubicat
al bloc Sant Maties del barri de Sant Pere i
Sant Pau, amb núm. de codi 43003392, amb
efectes a partir de la fi del curs 1992-1993.

Ramon Farré i Roure
Secretari general

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones 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’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 potestativament 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 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.
Tarragona, 30 d’abril de 2002
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

(02.105.151)

RESOLUCIÓ ENS/1266/2002, de 3 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat ESEPP Samper, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat ESEPP Samper, de Barcelona, en petició de reducció de llocs escolars
dels ensenyaments de formació professional
de grau mitjà i d’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per 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 sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

(02.095.073)

Resolc:

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 4 de desembre de 2001, per la qual es
dóna publicitat a la Resolució de 16 d’octubre de 2001, relativa al recurs de repo-

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat ESEPP
Samper, de Barcelona, per reducció de llocs
escolars dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà i d’ampliació dels ensenyaments de formació professional de grau
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Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08058167.
Denominació: ESEPP Samper.
Adreça: c. Diputació, 292, baixos.
Titular: Monique Sturla Samper.
NIF: 37663948E.
S’autoritza la reducció de 40 llocs escolars de la capacitat autoritzada del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria dels ensenyaments de formació professional, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior a
la família d’imatge personal, en el cicle formatiu d’estètica, amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Formació professional de grau mitjà:
Família d’imatge personal
Cicle formatiu d’estètica personal decorativa amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.
Cicle formatiu de perruqueria amb 2 grups
amb capacitat per a 20 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 10 llocs
escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’imatge personal
Cicle formatiu d’estètica amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars.
(02.105.143)

RESOLUCIÓ ENS/1267/2002, de 2 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Santa Teresa de Jesús, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del

Full de disposicions i actes administratius

centre docent privat Santa Teresa de Jesús,
de Barcelona, en petició de reducció i d’ampliació dels ensenyaments de formació professional de grau superior, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per 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 sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional
a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Santa Teresa de Jesús, de Barcelona,
per reducció i ampliació dels ensenyaments de formació professional de grau
superior, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 2 de maig 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: 08036858.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Adreça: c. Mallorca, 509.
Titular: Obra Benéfico-social del Niño Dios.
NIF: G08373037.
S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior següents: a la família de serveis socioculturals
i a la comunitat amb el cicle formatiu d’animació sociocultural, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 2001-02.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior

següents: a la família de serveis socioculturals i a la comunitat amb el cicle formatiu
d’interpretació del llenguatge dels signes,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, d’acord amb el que s’especifica a
la composició del centre, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2002-03.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria, amb 1 grup amb capacitat per a 20
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família serveis socioculturals i a la comunitat:
Cicle formatiu d’integració social amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars) i cicle formatiu d’interpretació del
llenguatge dels signes amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars).
Els cicles formatius d’integració social i d’interpretació del llenguatge de signes s’impartiran alternativament en horari de mati o
tarda (en cap cas la capacitat simultània no
superarà els 60 llocs escolars).
Família sanitat:
Cicle formatiu de laboratori de diagnòstic
clínic, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars (en cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars).
(02.095.075)

RESOLUCIÓ ENS/1268/2002, de 2 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrada Família, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sagrada Família, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per 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 sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

tius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, la corresponent delegació
territorial del Departament d’Ensenyament
efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en els documents administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 2 de maig 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: 08006295.
Denominació: Sagrada Família.
Adreça: c. Guadiana, 13-17.
Titular: Gnes. de la Sagrada Família d’Urgell.
NIF: Q0800312A.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Fundació Cultural Hostafrancs,
amb NIF G08945065, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 8 unitats amb capacitat per a 200 llocs escolars.
Previsió de funcionament:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
(02.095.072)

RESOLUCIÓ ENS/1269/2002, de 2 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrada Família-Horta, de
Barcelona.

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrada Família, de Barcelona, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sagrada Família-Horta, de Barcelona, en petició d’ampliació de
locals i autorització de l’obertura del nivell
de l’educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educa-

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-

Resolc:
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gits per la normativa vigent, en concret per
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 sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrada Família-Horta, de Barcelona, per ampliació de locals i obertura del nivell d’educació
infantil, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 2 de maig de 2002
(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

capacitat per a 140 llocs escolars i 2 unitats en la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
(02.095.068)

RESOLUCIÓ ENS/1308/2002, de 9 de
maig, per la qual es modifica la Resolució
de 27 de març de 2002, per la qual es resol
amb caràcter provisional la renovació dels
concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per al segon
cicle d’educació infantil.
Per la Resolució de 27 de març de 2002
(DOGC núm. 3608, de 4.4.2002), es va resoldre amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per
al segon cicle d’educació infantil. D’acord
amb l’annex 1 d’aquesta Resolució, es va
atorgar al centre Mare de Déu del Carme,
de Tarragona, el concert educatiu per a 18
unitats d’educació primària; 4 unitats de
primer cicle i 4 unitats de segon cicle d’educació secundària obligatòria.
Atès que s’ha detectat un error de transcripció en la sol·licitud de les unitats de
primer cicle d’educació secundària obligatòria del centre esmentat, cal modificar la
Resolució abans indicada.
En conseqüència, i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

P. D.

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: 08010432.
Denominació: Sagrada Família-Horta.
Adreça: c. Peris Mencheta, 26-46.
Titular: Gns. de la Sagrada Família de Belley.
NIF: Q2800070A.
S’autoritza l’ampliació de locals al c. Llobregós, 25-49, amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.
S’autoritza l’obertura del nivell d’educació infantil amb 15 unitats de parvulari amb
capacitat per a 375 llocs escolars amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 15 unitats de parvulari
amb capacitat per a 375 llocs escolars.
Educació primària: 30 unitats amb capacitat per a 750 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 10 unitats de primer cicle amb capacitat per a 300
llocs escolars i 10 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats en la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 4 unitats en la modalitat de ciències de la natura i de la salut amb

Resolc:
—1 Modificar l’annex 1 de la Resolució de
27 de març de 2002, pel que fa al concert
educatiu del centre docent privat Mare de Déu
del Carme, de Tarragona, en el sentit que s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució i amb
efectes a partir de l’1 de setembre de 2002.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones 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’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 potestativament 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 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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 9 de maig de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1-G2-G3-G4.
G1: unitats concertades de primer curs de
primer cicle d’educació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs de
primer cicle d’educació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de primer curs de
segon cicle d’educació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de segon curs de
segon cicle d’educació secundària obligatòria.
Codi: 43003495.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 18.
ESO: 3-2-2-2.
(02.127.293)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/217/2002, de 6 de febrer, 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 Superior de Justícia de Catalunya, en
els incidents d’execució de les sentències
dictades en els recursos contenciosos administratius números 248/1992 i 776/1992
(DOGC núm. 3574, pàg. 2786, de 13.2.2002).
Havent observat errades al text de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm. 3574, pàg. 2786, de 13.2.2002,
se’n detallen les oportunes correccions:

A la pàgina 2789, a l’annex 1, on diu:
“039016679P
Altimira Català, Salvador .............................. 590 Tecnologia tèxtil”,
ha de dir:
“039016679P
Altimira Català, Salvador .............................. 590 Formació
i orientació laboral”.
A la pàgina 2803, a l’annex 2, on diu:
“039313608F
Castrillo Rey, Fernando ................................
”040824645J
Català Massot, Luis .....................................
ha de dir:
“039313608F
Castrillo Rey, Fernando ................................
”013711988D
Castro Ahedo, M. Isabel ..............................
”040824645J

590
590

Tecnologia automoció
Geografia i història”,

590
590

Tecnologia automoció
Llengua castellana
i literatura
Geografia i història”.

Català Massot, Luis ..................................... 590
619
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A la pàgina 2805, a l’annex 2, on diu:
“017132440Q
García Pérez, Alfonso .................................. 590
”040274099H
García Primi, Felix ........................................ 590
ha de dir:
“017132440Q
”037639127H
”040274099H

García Pérez, Alfonso .................................. 590
García Pleyan, Clara .................................... 590
García Primi, Felix ........................................ 590

A la mateixa pàgina, on diu:
“039826906Z
Gelonch Ciurana, José ................................
”039032392N
Gerona Fumàs, Josep .................................
”036550345X
Gibert Cardona, M. Àngels ..........................
ha de dir:
“039826906Z
Gelonch Ciurana, José ................................
”036550345X
Gibert Cardona, M. Àngels ..........................

”046001804X

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, mitjançant aquesta Resolució es fa pública la resolució del Departament d’Ensenyament d’adjudicació de
l’expedient de contractació que s’indica a
continuació:

Matemàtiques
Geografia i història
Anglès EOI”,

590
592

Matemàtiques
Anglès EOI”.

Entitat adjudicadora: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.

Catalán Prades, Alberto ............................... 590

Biologia i geologia
Llengua castellana
i literatura
Matemàtiques”,

Castillo Jiménez,
Maria Luisa del ............................................ 590
Catalán Prades, Alberto ............................... 590

Biologia i geologia
Matemàtiques”.

Núm. d’expedient: 1006/02.
Objecte del contracte: redacció del projecte
bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat i
salut, de l’estudi de patologies, topogràfic i
geotècnic, per dur a terme les obres d’ampliació i reforma de l’institut d’educació secundària Puigcargol de Calonge (Baix
Empordà).
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs obert.
Pressupost base de licitació: 84.533,50
euros.
Data d’adjudicació: 26 de març de 2002.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Narcís Reverendo Hospital.
Import d’adjudicació: 71.853,48 euros.

A la pàgina 2813, a l’annex 3, on diu:
“011037284K
García Pedrosa, Secundino ......................... 590
”037639127H
García Pleyan, Clara .................................... 590
”013037716M
García Prieto, Emiliana ................................. 590
ha de dir:
“011037284K
”013037716M

Física i química
Geografia i història
Tecnologia
automoció”.

RESOLUCIÓ ENS/1271/2002, de 7 de
maig, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de dos contractes de consultoria
i assistència.

590
590
592

A la pàgina 2812, a l’annex 3, on diu:
“037700635R
Castillo Jiménez,
Maria Luisa del ............................................ 590
”013711988D
Castro Ahedo, M. Isabel .............................. 590
”046001804X
ha de dir:
“037700635R

Física i química
Tecnologia
automoció”,

García Pedrosa, Secundino ......................... 590
García Prieto, Emiliana ................................. 590

A la mateixa pàgina, on diu:
“077900139J
Gelis Bosch, Montserrat ..............................
”037657040Z
Gete-Alonso Calera,
J. Carlos .....................................................
ha de dir:
“077900139J
Gelis Bosch, Montserrat ..............................
”039032392N
Gerona Fumàs, Josep .................................
”037657040Z
Gete-Alonso Calera, J. Carlos ......................
A la pàgina 2819, a l’annex 4, on diu:
“039032392N Gerona Fumas, Josep ... 2”,
ha de dir:
“039032392N Gerona Fumàs, Josep ... 3”.
A la pàgina 2820, a l’annex 4, on diu:
“037639127H García Pleyan, Clara ...... 3”,
ha de dir:
“037639127H García Pleyan, Clara ...... 2”.
A la pàgina 2823, a l’annex 4, on diu:
“013711988D Castro Ahedo, M. Isabel . 3”,
ha de dir:
“013711988D Castro Ahedo, M. Isabel . 2”.
A la pàgina 2827, a l’annex 4, on diu:
“038769116V Alemany Costa, Josepa .. 1
”039046642W Altisen Palau, Joan ........ 1”,
ha de dir:
“038769116V Alemany Costa, Josepa .. 1

Francès
Geografia i història
Llengua castellana
i literatura”,
Francès
Llengua castellana
i literatura”.

590

Matemàtiques

590

Matemàtiques”,

590
590
590

Matemàtiques
Geografia i història
Matemàtiques”.

”039016679P Altimira Català, Salvador . 1
”039046642W Altisen Palau, Joan ........ 1”.
A la pàgina 2828, a l’annex 4, on diu:
“040835272Z Abad Roses, Maria Luisa 2
”039016679P Altimira Català, Salvador . 1
”013651102G Álvarez Gutiérrez, Moises . 2”,
ha de dir:
“040835272Z Abad Roses, Maria Luisa .. 2
”013651102G Álvarez Gutiérrez, Moises . 2”.
Barcelona, 2 de maig de 2002

Núm. d’expedient: 1004/02.
Objecte del contracte: redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat
i salut, de l’estudi de patologies, topogràfic
i geotècnic, per dur a terme les obres d’ampliació i adequació de la secció d’educació
secundària Joan Triadú de Ribes de Freser
(Ripollès).
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs obert.
Pressupost base de licitació: 73.502,79
euros.
Data d’adjudicació: 12 de març de 2002.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Pau Ramis Juan i Daniel MoyaAngeler Vila
Import d’adjudicació: 66.152,51 euros.
Barcelona, 7 de maig de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.113.215)

P. A.

(Resolució de 28 de març de 2000)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
(02.107.035)
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