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Així mateix, la base 5.6 de la Resolució ENS/
3/2002, de 8 de gener, estableix que, si es-
cau, es nomenaran nous membres de tribu-
nals que hauran de substituir aquells membres
que hagin perdut aquesta condició per alguna
de les causes que preveu l’esmentada base o
per causa de força major.

Atès que alguns tribunals no s’han pogut
constituir amb els membres titulars i suplents
nomenats per la Resolució ENS/735/2002,
de 4 d’abril, a conseqüència de les al·le-
gacions i documentació justificativa que han
presentat, cal nomenar els nous membres
que han de substituir-los.

D’altra banda, ateses les justificacions
presentades pel senyor Amadeu Vidal Casas
per tal de ser rellevat del seu nomenament
com a president titular del tribunal números
1 i 2 de l’especialitat de sistemes electro-
tècnics i automàtics del cos de professors
d’ensenyament secundari, i davant la impos-
sibilitat que actuï el president suplent del
mateix tribunal, el senyor César Rodríguez
Peribañez, d’acord amb la base 5.6 de la
convocatòria, és procedent designar un nou
president titular del tribunal esmentat.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Nomenar nous membres de tribunals
els funcionaris del cos de mestres, del cos
de professors d’ensenyament secundari, del
cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes i del cos de professors tècnics de for-
mació professional que es relacionen a
continuació, tot especificant el cos, les es-
pecialitats i el número de tribunal per al qual
han estat designats.

COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil.

Tribunal titular núm. 1
Vocal: Amparo Enciso Vellosilla.

Tribunal titular núm. 4
Presidenta: Magdalena Blanes Orts.

Tribunal titular núm. 5
Presidenta: Àngels Boada Narbona.

Tribunal titular núm. 7
Presidenta: Dolors Arteaga Pinadell.

Tribunal titular núm. 18
Vocal: M. José Güell Roca.

Tribunal titular núm. 19
Vocal: Teresa Castells Compte.

Tribunal titular núm. 25
Vocal: Montserrat Ardiaca Pujol.

Especialitat: educació física.

Tribunal titular núm. 5
Vocal: Cristina Serrano Giménez.

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

Especialitat: alemany.

Tribunal titular núm. 1 i 2
President: Francesc X. Torruella Llopart.

Especialitat: anglès.

Tribunal titular núm. 6
President: Jordi Lluís Guitart Olivé.

Especialitat: informàtica.

Tribunal titular núm. 1 i 3
President: Miquel Cortés Serra.

Especialitat: formació i orientació laboral.

Tribunal titular núm. 1
Presidenta: Teresa Domínguez Moreta.

Especialitat: tecnologia.

Tribunal titular núm. 4
President: José M. Lluva Andrés.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Especialitat: anglès.

Tribunal titular núm. 2
Presidenta: Teresa Rius Villaplana.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: procediments de diagnòstics
clínics i ortoprotètics.

Tribunal titular núm. 2 i 3
Vocal: Josefa Agras Pamies.

—2 Deixar sense efecte, a partir de la
data d’aquesta Resolució, el nomenament
del senyor Amadeu Vidal Casas com a
president titular del tribunal números 1 i 2
de sistemes electrotècnics i automàtics del
cos de professors d’ensenyament secun-
dari, i designar com a president titular
d’aquest tribunal el senyor Pere Pujol Cor-
tacans.

—3 Com a membres del tribunal en què
han estat designats tindran dret a percebre
les pertinents dietes i despeses de despla-
çaments d’acord amb el que preveuen les
bases 5.11 i 16 de la Resolució ENS/3/2002,
de 8 de gener, de convocatòria de proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents i per a l’adquisició de noves espe-
cialitats.

—4 Els membres dels tribunals estaran
subjectes a les causes d’abstenció i recu-
sació que preveuen els articles 28 i 29 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

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(02.133.082)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/735/2002, de 4 d’abril, per la qual es
nomenen els tribunals que han de jutjar els
procediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats (DOGC núm.
3611, pàg. 6060, de 9.4.2002).

Havent-se observat errades al text origi-
nal català i castellà de l’esmentada Resolu-
ció, tramès al DOGC i publicat al núm. 3611,
pàg. 6060, de 9.4.2002, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 6063, tribunal titular número
32, on diu:

“President: Pepita Molló Llorenç.”,
ha de dir:

“President: Pepita Molló Llorens.”.

A la mateixa pàgina, tribunal titular número
02, on diu:

“President: José Nuez Tapia.”,
ha de dir:

“President: Josep Nuez Tapia.”.

A la pàgina 6070, tribunal titular núm. 13,
on diu:

“President: José Nuez Tapia.”,
ha de dir:

“President: Josep Nuez Tapia.”.

Barcelona, 3 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.133.086)

DECRET 138/2002, de 14 de maig, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a petició de la Federació
Catalana d’Associacions de Pares d’Alum-
nes de l’Educació Especial, cal procedir al
cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya, del sector
assenyalat a l’article 4.1.b).

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

Decreto:

Ratificar com a membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector pares d’alumnes, el senyor Francesc
Pérez Rodríguez, amb efectes fins al 31 de
març de 2006.

Barcelona, 14 de maig de 2002

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.128.008)

ORDRE ENS/168/2002, de 13 de maig, per
la qual es convoca concurs públic per a la
selecció d’unitats didàctiques que integrin
les tecnologies de la informació i la comu-
nicació a les diverses àrees del currículum.

El programa Educació 2000-2004 del De-
partament d’Ensenyament estableix uns
principis i línies d’actuació que teendeixen
a potenciar les tecnologies de la informació
i de la comunicació com a recurs perquè
l’alumnat assoleixi els aprenentatges i les



623

Núm. 912

competències bàsiques, amb la seva inte-
gració en l’acció pedagògica pròpia de tots
els nivells educatius i àrees curriculars.

Per facilitar l’ús sistemàtic d’Internet i de
les tecnologies de la informació en l’activi-
tat educativa cal disposar de continguts
pertinents al currículum de Catalunya, ori-
entats a l’ús a l’aula i a l’activitat d’apre-
nentatge de l’alumnat, que siguin distribu-
ïbles a través dels portals i serveis de
telemàtica educativa del Departament
d’Ensenyament, XTEC i edu365. L’ús de la
llengua catalana com a llengua vehicular
d’activitats d’aprenentatge basades en les
noves tecnologies no es pot aconseguir
plenament sense materials didàctics que
proporcionin múltiples oportunitats d’inte-
grar les tecnologies de la informació i de la
comunicació a l’ensenyament-aprenentat-
ge, ni sense la participació del professorat
en el disseny i construcció d’aquests ma-
terials.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és im-
pulsar la creació d’unitats didàctiques en
format web per a la seva difusió pública, que
aprofitin l’experiència i el coneixement del
professorat, de manera que l’educació a
Catalunya pugui disposar, per la pròpia
xarxa d’Internet, de continguts i propostes
que facilitin i estimulin la integració de les
tecnologies de la informació en els proces-
sos d’ensenyament-aprenentatge.

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

En ús de les facultats atribuïdes a l’ar-
t icle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i a proposta de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per seleccionar

unitats didàctiques que donin suport a la in-
tegració de les tecnologies de la informació
i de la comunicació a les diferents àrees del
currículum.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir la con-

vocatòria del concurs públic i que són les
que figuren en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
Les unitats didàctiques seleccionades

comptaran amb ajuts econòmics pels im-
ports que es determinen a les bases.

Aquests ajuts, per un import total màxim
de 100.000,00 euros, es faran efectius amb
càrrec a la posició pressupostàr ia D/
480130200/3212 de l’òrgan gestor 1302 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2002.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter re-

current.

Disposició final

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 13 de maig de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és im-

pulsar la creació d’unitats didàctiques en
format web per a la seva difusió pública, que
aprofitin l’experiència i el coneixement del
professorat, de manera que l’educació a
Catalunya pugui disposar, per la pròpia
xarxa d’Internet, de continguts i propostes
que facilitin i estimulin la integració de les
tecnologies de la informació en els proces-
sos d’ensenyament-aprenentatge.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els profes-

sionals de l’ensenyament que durant el curs
2001-2002 imparteixen, en centres docents
de Catalunya, qualsevol matèria dels nivells
educatius i dels ensenyaments següents:
educació infantil, educació primària, educa-
ció secundària obligatòria, batxillerat, cicles
formatius de formació professional i ense-
nyaments de règim especial.

La participació pot ser individual o en
grup. En aquest darrer cas, un grup podrà
estar format per cinc persones com a mà-
xim.

—3 Import dels ajuts
Es concediran ajuts de 1.000,00 euros o

excepcionalment de 2.000,00 euros, per
unitat didàctica. La comissió de selecció que
s’estableix al punt 8 de les bases de la
convocatòria podrà proposar ajuts per un
import de 2.000,00 euros fins a un màxim
de 10 unitats, en funció de la seva qualitat
o abast i dels mèrits que aquesta comissió
especifiqui.

—4 Requisits de les unitats didàctiques
4.1 Les unitats didàctiques han de ser

referides a les àrees i disciplines que esta-

bleix el currículum del Departament d’En-
senyament en l’educació infantil, l’educació
primària, l’educació secundària obligatòria,
el batxillerat, els cicles formatius de forma-
ció professional i els ensenyaments de rè-
gim especial.

4.2 Les unitats didàctiques, compatibles
amb els estàndards de la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya del Departament
d’Ensenyament, seran difoses per Internet
i accessibles mitjançant un web.

4.3 Cada unitat didàctica consistirà en
una col·lecció de pàgines web, visualitza-
bles amb els navegadors estàndard, estruc-
turada a partir d’una pàgina inicial amb el
nom index.htm que permetrà iniciar-la a
partir d’un fitxer HTML. Aquesta pàgina ini-
cial contindrà el títol de la unitat didàctica,
l’àrea curricular, l’etapa educativa, el cicle o
nivell, i un índex d’hipervincles que remetrà
a pàgines web que continguin:

Una descripció breu de la unitat.
La guia per al professorat, amb les orien-

tacions didàctiques i l’especificació dels ob-
jectius i continguts, presentats de manera
que puguin enllaçar amb les activitats
d’aprenentage dels alumnes.

Les activitats d’aprenentatge a realitzar
per l’alumnat.

Les actitivitats d’avaluació.
Un mapa del conjunt de seccions de la

web.
4.4 Les act iv i tats d’aprenentatge i

d’avaluació seran pàgines escrites en llen-
guatge HTML que podran incorporar apli-
cacions, documents multimèdia, i hipervin-
cles interns i externs. Així mateix podran fer
ús de les eines, continguts i serveis dels
portals www.edu365.com i www.xtec.es.

4.5 Només s’admetran formats digitals
compatibles amb els estàndards de la XTEC,
utilitzables amb els navegadors web de la
versió 4 o superiors, i en el nom dels fitxers
que constitueixen la unitat didàctica només
es podran emprar caràcters alfanumèrics en
minúscula.

—5 Sol·licituds i documentació que cal
aportar

5.1 Els participants que, reunint les
condicions requerides, presentin unitats
didàctiques a aquesta convocatòria, for-
mularan les sol·licituds mitjançant una ins-
tància adreçada al director general d’Or-
denació i Innovació Educativa, en la qual
constarà:

El nom de la unitat didàctica.
El nom, cognoms, DNI, domicili personal

(carrer, localitat, codi postal), telèfon i adre-
ça electrònica de la persona que la presen-
ta, així com indicació del nivell educatiu i de
l’àrea curricular impartida durant el curs
2001-2002, i la denominació, adreça (car-
rer, localitat, codi postal) i telèfon del centre
de treball.

En el cas d’una proposta col·lectiva, les
dades anteriors s’especificaran per a cadas-
cun dels membres del grup i s’indicarà quin
d’ells actua com a coordinador o coordina-
dora del grup i interlocutor de l’Administra-
ció.

Declaració jurada o promesa de disposar
de tots els drets de publicació, distribució i
ús dels materials (textos, imatges, sons i
altres elements interactius) presentats, i que
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els materials són inèdits i no estan comer-
cialitzats.

5.2 Els participants emplenaran el formu-
lari disponible a l’adreça web www.xtec.es/
formularis/ud, el qual, un cop imprès i degu-
dament signat, serà la instància de sol·licitud
de participació.

5.3 A l’esmentada instància s’adjuntarà
un disquet o CD-ROM amb la unitat didàc-
tica que es presenta a concurs, d’acord amb
els criteris i formats que estableix el punt 4
d’aquestes bases, degudament etiquetat
amb el nom que consta a la instància.

—6 Presentació de sol·licituds i terminis
6.1 Les instàncies de participació en el

concurs i les unitats didàctiques en suport
disquet o CD-ROM, es presentaran a la seu
del Departament d’Ensenyament, de les
delegacions territorials o oficines gestores,
per qualsevol dels mitjans que estableix la
legislació vigent.

Quan les instàncies es presentin en ofici-
nes de correus, es farà en sobre obert, per
tal que siguin datades i segellades abans
de ser certificades.

6.2 El termini de presentació de les
sol·licituds s’inicia l’endemà de la data de
publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia
6 de setembre de 2002.

La participació en el present concurs im-
plica l’acceptació de les bases d’aquesta
convocatòria.

—7 Criteris de valoració de les sol·licituds
7.1 Les sol·licituds es valoraran en fun-

ció dels criteris següents:
a) Relació i concordança amb els objec-

tius generals de les etapes i àrees o disci-
plines a les quals es refereix el currículum
del Departament d’Ensenyament, fins a 25
punts.

b) Rellevància pedagògica de la unitat di-
dàctica i eficàcia cognitiva de les activitats
que planteja, i aportacions específiques
derivades de l’ús d’Internet i de les tecno-
logies de la informació en situacions d’en-
senyament-aprenentatge a l’aula, fins a 25
punts.

c) Interfície d’usuari, disseny interactiu i
usabilitat de tota la unitat en general i de les
activitats didàctiques i propostes específi-
ques, fins a 25 punts.

d) Qualitat tècnica del material, facilitat
d’implementació, adequació als estàndards
tecnològics de la XTEC i funcionament cor-
recte en els entorns operatius usuals, fins a
25 punts.

7.2 La puntuació mínima que ha d’as-
solir una unitat didàctica, per poder constar
a la relació de propostes a seleccionar, és
de 60 punts. L’assignació d’una puntuació
inferior a 12 punts en qualsevol dels ante-
riors apartats en comporta l’exclusió.

—8 Resolució
8.1 Es delega en el director general

d’Ordenació i Innovació Educativa la com-
petència per resoldre aquesta convocatòria
i l’autorització de la despesa corresponent,
a proposta d’una comissió avaluadora, for-
mada per les persones següents:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular i Programes Educatius, que actuarà
com a president,

El subdirector general de la Inspecció
d’Ensenyament, o persona en qui delegui.

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, o persona
en qui delegui.

El subdirector general de Tecnologies de
la Informació, o persona en qui delegui.

Un tècnic de la subdirecció general de
Tecnologies de la Informació, que actuarà
com a secretari de la comissió.

8.2 En el període comprés entre els dies
7 i 30 de setembre de 2002, la comissió de
selecció podrà demanar aclariments o in-
formacions addicionals als autors i sol·licitar
d’aquests la introducció de concrecions o
petites modificacions als materials presen-
tats. Així mateix la comissió podrà demanar
a experts els assessoraments que conside-
ri necessaris.

8.3 Efectuada la selecció i la valoració
dels treballs presentats, la comissió presen-
tarà la corresponent proposta de resolució
al director general d’Ordenació i Innovació
Educativa. L’esmentada proposta de reso-
lució contindrà, si escau, la relació de les
unitats didàctiques, fins un màxim de deu,
a què fa referència el punt 3 d’aquestes
bases, a les quals es proposa concedir un
ajut de 2.000,00 euros.

8.4 En qualsevol cas, les sol·licituds pre-
sentades s’entendran estimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de les sol·licituds,
dins els límits de dotació pressupostària que
estableix aquesta convocatòria.

—9 Publicitat de la resolució
La resolució del director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa es farà pública,
abans del dia 17 d’octubre de 2002, als
taulers d’anuncis dels serveis centrals, de les
delegacions territorials i de les oficines ges-
tores. En aquesta resolució hi constarà la
relació d’unitats didàctiques i dels autors se-
leccionats. Aquesta mateixa resolució es farà
pública per Internet (serveis www.xtec.es).

Contra la resolució del director general
d’Ordenació i Innovació Educativa es podrà
interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació als
taulons d’anuncis, 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, també podran 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 als taulons d’anuncis, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—10 Difusió de les unitats didàctiques se-
leccionades

10.1 Els materials seleccionats seran
difosos mitjançant la Xarxa Telemàtica Edu-
cativa de Catalunya del Departament d’En-
senyament, el qual es reserva indefinida-
ment els drets d’edició i difusió per mitjans

electrònics i digitals dels treballs seleccio-
nats.

10.2 Els autors, amb l’autorització prè-
via del Departament d’Ensenyament, podran
publicar el seu treball en altres suports i llen-
gües sempre que facin menció expressa de
l’ajut del Departament d’Ensenyament per
a la seva realització, en els termes que el
Departament estableixi. Aquesta menció
haurà d’aparèixer igualment en qualsevol
mena de publicació total o parcial del tre-
ball finançat.

—11 Pagament
Un cop la resolució del director general

d’Ordenació i Innovació Educativa hagi es-
tat publicada, es procedirà a tramitar la
corresponent ordre de pagament. En al cas
que el beneficiari sigui un grup, l’import es
repartirà a parts iguals entre els seus mem-
bres.

—12 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració.

(02.129.176)

RESOLUCIÓ ENS/1359/2002, de 30
d’abril, de modificació de la Resolució ENS/
363/2002, de 13 de febrer, per la qual s’au-
toritza la modificació de l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Escalada, de
Badalona.

Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució ENS/363/2002 de modificació de
l’autorització d’obertura del centre esmen-
tat, publicada al DOGC núm. 3587, pàg.
3980, de 4.03.2002, i d’acord amb l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú,

Resolc:

—1 Modificar el primer paràgraf de la Re-
solució ENS/363/2002, en el sentit següent:

On diu:-
“en petició d’autorització d’obertura de

l’etapa d’educació secundària obligatòria.”,
ha de dir:
“en petició de reducció d’unitats d’edu-

cació primària i autorització d’obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria.”.

—2 Modificar el primer punt de la Reso-
lució ENS/363/2002, en el sentit següent:

On diu:
“Autoritzar la modificació de l’autoritza-

ció d’obertura del centre docent privat Es-
calada, de Badalona, per obertura de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.”,

ha de dir:
“Autoritzar la modificació de l’autoritza-

ció d’obertura del centre docent privat Es-
calada, de Badalona, per reducció d’uni-
tats d’educació primària i obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.”.
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—3 Modificar l’annex de la Resolució
ENS/363/2002, en el sentit següent:

On diu:
“S’autoritza l’obertura de l’etapa d’edu-

cació secundària obligatòria, amb 4 unitats
de primer cicle amb 120 llocs escolars i 4
unitats de segon cicle amb 120 llocs esco-
lars i amb efectes a partir del curs 2002-
2003.”,

ha de dir:
“S’autoritza la reducció de 2 unitats

d’educació primària, amb capacitat per a 50
llocs escolars, amb efectes des de la fi del
curs 2001-2002.

”S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria, amb 4 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb ca-
pacitat per a 120 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2002-2003.”.

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

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

Barcelona, 30 d’abril de 2002

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

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

(02.095.070)

RESOLUCIÓ ENS/1360/2002, de 30
d’abril, de cessament de les activitats del
centre docent privat El Bressol, de Tortosa.

Per la Resolució de 4 de febrer de 2002
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat El Bres-
sol, de Tortosa, que es va notificar en data
18.2.02 al domicili particular de la represen-
tant de la titularitat del centre.

Un cop exhaurit el termini previst a l’article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
el titular no ha presentat cap al·legació.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat El Bressol, de

Tortosa, ubicat a la carretera Simpàtica, 6,
amb núm. de codi 43007932, amb efectes
a partir del final del curs 1994-1995.

—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.

Tortosa, 30 d’abril de 2002

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

Francesc Ferrer i Celma
Delegat territorial de les Terres de l’Ebre

(02.095.064)

RESOLUCIÓ ENS/1361/2002, de 2 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Els Barrufets, de Mal-
grat de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Els Barrufets, de
Malgrat de Mar, 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 exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Els Barrufets, de Malgrat de Mar, 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 DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 2 de maig de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Malgrat de Mar.
Localitat: Malgrat de Mar.
Núm. de codi: 08058258.
Denominació: Els Barrufets.
Adreça: c. Escoles, 2, bis.
Titular: M. Teresa Narbona Perea.
NIF: 77903646R.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Els Barrufets, de Malgrat de Mar, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

per a 41 llocs escolars.

(02.095.074)

RESOLUCIÓ ENS/1362/2002, de 15 de
maig, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 455/
2002, interposat per l’Associació per la To-
lerància.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Cinquena, en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 455/2002, interposat per l’As-
sociació per la Tolerància;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
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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 Tribunal esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu núm. 455/2002, interposat
contra el Decret 31/2002, de 5 de febrer,
pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnat als centres docents públics, con-
certats o sufragats amb fons públics.

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

Barcelona, 15 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.123.008)

RESOLUCIÓ ENS/1363/2002, de 16 de
maig, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 159/
2002, procediment abreujat, interposat per
l’Associació de Professors d’Ensenyaments
Secundaris de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 8
de Barcelona en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 159/2002, procediment
abreujat, interposat per l’Associació de
Professors d’Ensenyaments Secundaris de
Catalunya;

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, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 159/2002, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució
ENS/241/2002, d’11 de febrer, de convo-
catòria de concurs específic de mèrits per
tal de proveir llocs de treball docents de
caràcter singular en centres públics d’en-
senyaments no universitaris que tenen au-
toritzat un pla estratègic. La vista d’aquest
procediment s’ha fixat pel dia 18 de juliol
de 2002 a les 11.30 hores, a la Sala de vistes
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la
qual poden anar acompanyats de les pro-
ves que els interessi proposar.

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

Barcelona, 16 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.123.006)

RESOLUCIÓ ENS/1388/2002, de 13 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Canigó, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Canigó, de Barcelona,
en petició d’ampliació d’unitats d’educació
infantil i d’ensenyament primari, es va ins-
truir 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
Canigó, de Barcelona, per ampliació d’uni-
tats d’educació infantil i d’ensenyament
primari, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 13 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: 08003993.
Denominació: Canigó.
Adreça: c. Císter, 23.
Altres adreces: c. Císter, 26-30.
Titular: Fomento de Centros de Enseñan-
za, SA.
NIF: A28126597.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de par-
vulari de l’etapa d’educació infantil, amb ca-
pacitat per a 75 llocs escolars, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2001-02.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats d’en-
senyament primari, amb capacitat per a 150
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2002-03.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
5 unitats de llar d’infants, amb capacitat

per a 81 llocs escolars i 12 unitats de parvu-
lari, amb capacitat per a 300 llocs escolars.

Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle, amb capacitat per a 120
llocs escolars i 4 unitats de segon cicle, amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, i 2 unitats en la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(02.133.127)

RESOLUCIÓ ENS/1389/2002, de 13 de
maig, per la qual es dóna publicitat del re-
sultat del sorteig públic realitzat per tal de
determinar la combinació de lletres a partir
de la qual s’efectuaran les ordenacions al-
fabètiques en el procés de preinscripció i
matriculació d’alumnes de determinats en-
senyaments 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 matrícula d’alumnat als
centres docents sufragats amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general, d’arts plàstiques i disseny i de grau
mitjà de música i dansa, per al curs 2002-
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 matriculació d’alumnat
previstes al Decret 31/2002, de 5 de febrer,
pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnat als centres docents públics, con-
certats o sufragats amb fons públics (DOGC
número 3573, de 12.2.2002);

D’acord amb el resultat del sorteig cele-
brat el dia 13 de maig de 2002 a la seu
central del Departament d’Ensenyament,
per dirimir les situacions d’empat del pro-
cés de preinscripció i matriculació de l’en-
senyament del primer cicle de l’educació
infantil,
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Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar la combi-
nació de la primera i la segona lletra del
primer cognom, a partir de la qual s’efectu-
aran les ordenacions alfabètiques en les
situacions d’empat en el procés de preins-
cripció i matriculació d’alumnes de l’ense-
nyament del primer cicle de l’educació in-
fantil, per al curs escolar 2002-2003, que
és la següent: ÇF.

Barcelona, 13 de maig de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.133.143)

RESOLUCIÓ ENS/1396/2002, de 14 de
maig, per la qual es modifica el concert
educatiu del centre docent privat Palcam II,
de Barcelona.

D’acord amb l’annex 3 de la Resolució
de 21 de maig de 2001 (DOGC núm. 3396,
de 25.5.2001), per la qual es resolen amb
caràcter provisional les modificacions i re-
novacions dels concerts educatius de cen-
tres docents privats per als nivells postobli-
gatoris, es va concertar al centre Acadèmia
Montserrat (denominat actualment Palcam
II), de Barcelona, amb número de codi
08003464, entre d’altres cicles formatius,
quatre unitats del cicle formatiu de grau su-
perior 0252, d’administració i finances.

El centre docent privat Palcam II, de Bar-
celona, ha comunicat que només té en fun-
cionament tres unitats del cicle formatiu de
grau superior 0252 d’administració i finan-
ces i que, en conseqüència, sol·licita la re-
ducció del nombre de grups concertats
d’acord amb el nombre de grups en funci-
onament.

Atès que l’article 30 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la reducció de les unitats o
els grups concertats es produirà, entre d’al-
tres causes, per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment i que els titulars dels centres concer-
tats tenen l’obligació de sol·licitar al Depar-
tament d’Ensenyament la reducció del
concert subscrit si es produeixen disminu-
cions en els elements que determinen el
contingut del concert.

A proposta del director general de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del centre
Palcam II, de Barcelona, amb número de codi
08003464, en el sentit de disminuir una unitat
de primer curs del cicle formatiu de grau su-
perior 0252, d’administració i finances.

—2 La Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat) del Departament d’Ensenyament
efectuarà els tràmits necessaris per inclou-
re les modificacions oportunes en els docu-
ments administratius corresponents.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs 2001/2002 i s’ins-
criurà al Registre 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 en el DOGC, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 14 de maig de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.120.091)

RESOLUCIÓ ENS/1397/2002, de 14 de
maig, de convocatòria pública per adjudi-
car places de residència als alumnes esco-
laritzats als centres del Complex Educatiu
de Tarragona, per al curs 2002-2003.

Pel Decret 283/1986, de 2 de setembre,
es va crear el Complex Educatiu de Tar-
ragona, amb dependència orgànica del
Departament d’Ensenyament.

El Complex Educatiu de Tarragona acull
cada curs escolar, en règim de residència,
alumnes que es troben en situacions soci-
oeconòmiques, geogràfiques i acadèmiques
específiques, i que cursen estudis en els
centres docents dependents del Complex
Educatiu.

D’acord amb l’article 4 del Decret es-
mentat, l’admissió d’alumnat per a places
becades total o parcialment es resoldrà mit-
jançant convocatòria pública del Departa-
ment d’Ensenyament.

En conseqüència, i a proposta del direc-
tor general de Centres Docents,

Resolc:

Obrir convocatòria per adjudicar places de
residència subvencionades totalment o par-
cialment, per al curs 2002-2003, destinades
als alumnes dels centres del Complex Edu-
catiu de Tarragona que cursin qualsevol dels
ensenyaments i les especialitats que figuren
a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Aquesta convocatòria es regirà per les ba-
ses que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

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, d’acord amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

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

Barcelona, 14 de maig de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Condicions generals
1.1 El nombre de places de residència,

així com la seva distribució per cursos en
els diferents nivells, graus i especialitats,
serà el corresponent al de les vacants que
es produeixin per al curs 2002-2003 i es farà
públic al moment de produir-se aquestes
vacants als diversos centres.

1.2 Podran sol·licitar plaça de residèn-
cia els alumnes que no disposin al seu
municipi d’oferta educativa dels cursos
acadèmics compresos en cadascun dels
ensenyaments que es detallen a l’annex 2
d’aquesta Resolució, ni puguin cursar els
esmentats ensenyaments en un municipi de
la seva comarca. Aquestes circumstàncies
s’acreditaran mitjançant certificat del/de la
secretari/ària de la delegació territorial,
d’acord amb el que estableix la base 6.9
d’aquesta convocatòria.

També podran sol·licitar plaça de residèn-
cia els alumnes en els quals concorrin cir-
cumstàncies especials com ara, condició
d’orfenesa, ser fill d’emigrants residents a
l’estranger o qualsevol altra situació social,
familiar, cultural, mèdica, etc. desafavorida.
Aquestes circumstàncies s’acreditaran mit-
jançant certificats emesos pel cap de l’EAP
i l’inspector d’Ensenyament corresponent.

1.3 El règim de permanència en les re-
sidències esmentades en la convocatòria
serà de dilluns a divendres.

1.4 L’adjudicació de la plaça de residèn-
cia es farà extensiva als cursos acadèmics
compresos en cadascun dels ensenyaments
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució, així com als cicles formatius de grau
mitjà i grau superior que no hi consten, però
que puguin ser autoritzats abans de la fina-
lització del termini per presentar les sol·li-
cituds.
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Per accedir als ensenyaments respec-
tius, l’alumne haurà de complir els requisits
que exigeix la legislació vigent.

1.5 Tots els alumnes que sol·licitin una
plaça de residència per a un curs de les que
figuren als ensenyaments esmentats a l’an-
nex 2, s’han d’haver preinscrit al centre del
Complex Educatiu on volen escolaritzar-se
per als mateixos estudis que fan constar en
les sol·licituds de places de residència,
d’acord amb les normes i els terminis que
estableix la Resolució ENS/524/2002, d’11
de març, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula d’alumnat als
centres docents sufragats amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general, d’arts plàstiques i disseny i de grau
mitjà de música i dansa per al curs 2002-
2003 (DOGC núm. 3596, de 15.3.2002).

1.6 Per accedir a les places en les con-
dicions que disposa aquesta Resolució
caldrà complir els requisits d’estudis previs
que s’especifiquen a l’annex 3 d’aquesta
Resolució.

1.7 Els sol·licitants de places per a alum-
nes que desitgin matricular-se en cursos in-
termedis d’ESO o batxillerat, hauran d’ha-
ver superat el curs immediat anterior.

1.8 Els alumnes no podran sol·licitar pla-
ces per realitzar estudis de nivell igual o
inferior al que cursin o hagin cursat anteri-
orment.

1.9 Els alumnes que estiguin sotmesos
a qualsevol tipus d’expedient acadèmic san-
cionador, ho faran constar a la seva sol·li-
citud per tal que la comissió qualificadora
pugui decidir sobre el seu cas.

—2 Caràcter dels ajuts
2.1 Les subvencions per a les places de

residència tindran caràcter total o parcial se-
gons la disponibilitat econòmica familiar,
d’acord amb el barem que es detalla a la
base 6.1.4 d’aquesta Resolució. La beca de
residència podrà ser total: de 2.040 euros,
o parcial, del 50% o 75% de l’import total,
en funció de la puntuació obtinguda.

2.2 La continuïtat de les subvencions i
els ajuts per als diferents cursos d’un ma-
teix cicle educatiu es produirà de manera
automàtica, sempre que no hagi hagut va-
riacions en les circumstàncies que van
motivar-ne la concessió.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds dels aspirants es for-

malitzaran en els impresos normalitzats que
estaran a l’abast dels interessats a l’adreça
electrònica www.gencat.es/ense, a les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament o al Complex Educatiu de
Tarragona, llocs on s’hauran de lliurar cor-
rectament emplenades.

3.2 El termini de presentació de sol·li-
cituds serà a partir de l’endemà de la data
de publicació d’aquesta Resolució al DOGC
fins al dia 15 de juny de 2002.

—4 Criteris de valoració
Les sol·licituds es qualificaran per dos

conceptes: valoració de tipus socioeconò-
mic i valoració de tipus acadèmic.

4.1 En la valoració socioeconòmica es
tindran en compte els ingressos familiars,
la condició de família nombrosa i la condi-
ció de família monoparental o la condició

d’orfe de pare i mare del sol·licitant. En la
concessió d’aquestes places es considera-
ran, a més, el lloc de residència familiar i les
dificultats d’escolarització per als ensenya-
ments que es vulguin cursar, així com altres
circumstàncies sociopedagògiques particu-
lars que s’acreditin. La comissió es reserva
el dret de demanar la documentació que
consideri adequada.

4.2 En la valoració acadèmica es tindran
en compte les qualificacions obtingudes pels
sol·licitants en el curs anterior a aquell en
què s’efectua la sol·licitud.

4.3 La puntuació total s’obtindrà mit-
jançant la suma de les valoracions socio-
econòmiques i de les valoracions acadè-
miques.

—5 Places vacants
Les delegacions territorials del Departa-

ment d’Ensenyament portaran a terme les
accions de divulgació i difusió necessàries
per donar a conèixer les places de residèn-
cia vacants, especialment en les àrees amb
dificultats d’escolarització.

—6 Barems per a l’adjudicació
6.1 Es computaran com a ingressos fa-

miliars la totalitat dels ingressos nets obtin-
guts pels membres de la unitat familiar
durant l’any anterior. En cas d’ingressos
obtinguts pels germans del sol·licitant que
convisquin en el domicili familiar, es com-
putarà un 50% atenent la seva naturalesa i
la seva finalitat.

6.1.1 Es consideren membres de la uni-
tat familiar el pare i la mare del sol·licitant,
els germans solters menors de 25 anys que
visquin en el domicili familiar i els majors de
25 anys que pateixin incapacitats, disminu-
ció física o psíquica de la qual derivi la im-
possibilitat de tenir ingressos de qualsevol
mena, i els ascendents dels pares que jus-
tifiquin adequadament la seva residència en
el mateix domicili.

6.1.2 També es consideren membres de
la unitat familiar els germans solters majors
de 25 anys que convisquin en el domicili
familiar i es trobin en situació d’atur sense
subsidi.

6.1.3 En els casos en què el sol·licitant
al·legui independència familiar, haurà d’acre-
ditar aquesta circumstància, el seu domicili
i els mitjans econòmics de què disposa.

6.1.4 Al quocient resultant de dividir els
ingressos familiars entre el nombre de mem-
bres de la unitat familiar se li adjudicarà la
puntuació següent:

Fins a 1.917 euros: 10 punts.
De: 1.918 a 2.217 euros: 8 punts.
De: 2.218 a 2.518 euros: 7 punts.
De: 2.519 a 2.818 euros: 6 punts.
De: 2.819 a 3.119 euros: 5 punts.
De: 3.120 a 3.419 euros: 4 punts.
De: 3.420 a 3.720 euros: 3 punts.
De: 3.721 a 4.020 euros: 2 punts.
De: 4.021 a 4.321 euros: 1 punt.
Més de 4.322 euros: 0 punts.
6.2 Als aspirants que resideixin en po-

blacions on no hi hagi cap centre públic que
imparteixi els estudis del Complex Educatiu
i que tinguin dificultat de desplaçament se’ls
adjudicaran 5 punts.

6.3 S’afegiran 0,5 punts per cadascun
dels germans, inclòs el sol·licitant, que in-
tegrin la unitat familiar.

6.4 Quan el pare, la mare o el tutor de
l’aspirant sigui titular de la condició de fa-
mília nombrosa, se li assignaran 2 punts.

6.5 Quan l’alumne sigui orfe o hi hagi
una situació de família monoparental, se li
assignaran 2 punts.

6.6 En la valoració acadèmica s’adjudi-
carà a cada sol·licitant la puntuació mitjana
de la nota obtinguda en les qualificacions
del darrer curs i se l’arrodonirà al nombre
enter que correspongui.

Per als estudis regits pel sistema d’ava-
luació continuada, les puntuacions per cada
nota seran:

Molt deficient: 0 punts.
Insuficient: 2 punts.
Suficient: 5 punts.
Bé: 6 punts.
Notable: 8 punts.
Excel·lent: 10 punts.
6.7 La valoració de les circumstàncies

especials, a les quals es refereix el punt 1.2
d’aquesta Resolució, es farà fins a un mà-
xim de 10 punts.

6.8 Tindran caràcter prioritari les sol·li-
cituds de places de residència per cursar
les branques i especialitats dels cicles for-
matius esmentats en l’annex 2.

6.9 L’acreditació que justifiqui la impos-
sibilitat d’escolarització del sol·licitant per
cursar els estudis sol·licitats en algun dels
centres d’una comarca determinada, així
com la distància i dificultats de desplaça-
ment es farà mitjançant una certificació
emesa pel secretari de la delegació territo-
rial d’Ensenyament, en l’apartat correspo-
nent a l’imprès de sol·licitud.

—7 Adjudicació de places de residència
7.1 La valoració de les sol·licituds l’efec-

tua-rà una comissió qualificadora constitu-
ïda pels membres següents:

President: el director general de Centres
Docents.

Vocals:
El delegat territorial de Tarragona.
El subdirector general d’Escolarització i

Serveis.
El cap del Servei de Règim Administratiu.
El cap del Servei de Gestió de Beques i

Ajuts.
El gerent del Complex Educatiu de Tarra-

gona.
Un representant de les associacions de

pares i mares dels centres docents d’ense-
nyament secundari ubicats al Complex Edu-
catiu.

El director de la residència internat del
Complex Educatiu de Tarragona, que actu-
arà com a secretari.

7.2 Un cop qualificades totes les sol·li-
cituds presentades, la comissió qualifica-
dora, d’acord amb l’oferta de places va-
cants de residència, proposarà la seva
adjudicació per ordre de prioritat i de pun-
tuació. Es delega en el director general de
Centres Docents la resolució d’aquesta
convocatòria.

7.3 Els alumnes que en el curs acadè-
mic 2001-2002 gaudeixen de plaça subven-
cionada i que en el curs 2002-2003 conti-
nuen en el mateix cicle educatiu, mantindran
aquesta plaça si les circumstàncies socio-
econòmiques no han canviat i si, a més, han
superat el curs.
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7.4 Als sol·licitants se’ls notificarà si la
plaça subvencionada els ha estat concedi-
da o no abans del 30 de juny de 2002.

7.5 Abans del dia 10 de setembre de
2002 es considerarà resolta definitivament
l’adjudicació de places de residència per al
curs 2002-2003.

7.6 La falsedat en les dades o en els do-
cuments que han d’acompanyar la sol·licitud
implicarà la pèrdua total dels drets del sol·li-
citant, sigui quin sigui el moment en què es
demostri la inexactitud, sens perjudici d’al-
tres responsabilitats que puguin derivar-
se’n.

—8 Incorporació dels alumnes
8.1 El alumnes només poden incorpo-

rar-se per cursar estudis al centre per al qual
se’ls hagi concedit la plaça de residència.

8.2 En el termini de deu dies a partir de
la data en què se li comuniqui a l’alumne la
concessió d’una plaça de residència, cal-
drà que presenti els justificants detallats en
l’escrit de comunicació.

—9 Si resten places vacants a la residèn-
cia, un cop efectuada l’adjudicació de pla-
ces, s’admetran sol·licituds d’alumnes es-
colaritzats en centres docents públics pro-
pers al Complex Educatiu, que cursin
estudis diferents dels que s’ofereixin en el
Complex i en les condicions que s’establei-
xin.

ANNEX 2

Ensenyaments i especialitats

El Complex Educatiu de Tarragona ofe-
reix durant el curs 2002-2003 els ensenya-
ments següents:

a) Ensenyament secundari obligatori (2n
cicle d’ESO).

b) Batxillerat en humanitats i ciències so-
cials.

Batxillerat tecnològic.
Batxillerat de ciències de la naturalesa i

la salut.
c) Curs de promoció I.
d) Cicles formatius de grau mitjà.
Preimpressió en arts gràfiques (0401).
Impressió en arts gràfiques (0402)
Electromecànica de vehicles (0501).
Carrosseria (0502).
Acabats de la construcció (0701).
Obres de construcció (0702).
Equips electrònics de consum (0802).
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria

i moble (0903).
Soldadura i caldereria (1401).
Instal·lacions i manteniment electromecà-

nic i conducció de línies de producció
(1901).

Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi rural (0101).

Cures auxiliars d’infermeria (1601).
Farmàcia (1602).
Perruqueria (1801).
Estètica personal decorativa (1802).
e) Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives

(0151).
Disseny i producció editorial (0451).
Automoció (0551).
Realització i plans d’obra (0753).
Instal·lacions electrotècniques (0853).

Sistemes de telecomunicacions i informà-
tics (0854).

Desenvolupament de productes de fus-
teria i moble (0951).

Realització d’audiovisuals i espectacles
(1251).

Construccions metàl·liques (1451).
Manteniment d’equips industrials (1953).
Dietètica (1651).
Higiene bucodental (1652).
Laboratori de diagnòstic clínic (1654).
Salut ambiental (1655).
Integració social (1753).

ANNEX 3

Requisits d’estudis

—1 Per a l’ensenyament secundari obliga-
tori (ESO): per al tercer curs d’ESO, haver
superat el primer cicle.

—2 Per al primer curs de batxillerat: ha-
ver superat segon de BUP, FP1 o tenir el
títol de graduat de l’ESO.

—3 Per al cicle formatiu de grau mitjà: tí-
tol de graduat d’ESO, títol de tècnic auxili-
ar, segon de BUP aprovat o prova d’accés.

—4 Per al cicle formatiu de grau superior:
títol de tècnic especialista, curs d’orienta-
ció universitària, prova d’accés o batxille-
rat.

(02.133.137)

RESOLUCIÓ ENS/1399/2002, de 15 de
maig, per la qual s’eleva a definitiva la Re-
solució de 27 de març de 2002, per la qual
es resol amb caràcter provisional la renova-
ció dels concerts educatius de centres do-
cents 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 re-
soldre amb caràcter provisional la renova-
ció dels concerts educatius de centres do-
cents privats per als nivells obligatoris i per
al segon cicle d’educació infantil.

Un cop acabat el període de preinscrip-
ció per a l’admissió d’alumnes, i abans d’ini-
ciar el període de matriculació, cal procedir
a elevar a definitiva la Resolució esmenta-
da, amb les modificacions corresponents,
per tal d’ajustar-la al resultat de la preins-
cripció, d’acord amb l’article 31 del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, amb la modificació efectuada pel
Decret 155/1997, de 25 de juny.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

—1 Elevar a definitiva la Resolució de 27
de març de 2002, per la qual es resol amb
caràcter provisional la renovació dels con-
certs educatius de centres docents privats
per als nivells obligatoris i per al segon cicle
d’educació infantil, amb les modificacions
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta
Resolució en el sentit que s’establia a la
Resolució de 27 de març de 2002.

—2 Les renovacions dels concerts educa-
tius que s’aproven definitivament per aques-
ta disposició tindran efectes a partir de l’1
de setembre de 2002, i es formalitzaran
mitjançant un document administratiu que
subscriuran el delegat territorial que corres-
pongui del Departament d’Ensenyament i el
titular del centre afectat.

—3 La concessió d’aquestes renovacions
dels concerts educatius dels centres do-
cents privats es farà amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària D/480130700/4222, de
l’òrgan gestor 1304, del pressupost del
2002.

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

Barcelona, 15 de maig de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

EPRI: educació primària.
EPRI: U1-U2-U3-U4-U5-U6.
U1: unitats concertades de primer curs de
primer cicle d’educació primària.
U2: unitats concertades de segon curs de
primer cicle d’educació primària.
U3: unitats concertades de primer curs de
segon cicle d’educació primària.
U4: unitats concertades de segon curs de
segon cicle d’educació primària.
U5: unitats concertades de primer curs de
tercer cicle d’educació primària.
U6: unitats concertades de segon curs de
tercer cicle d’educació primària.

ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1-G2-G3-G4.
G1: unitats concertades de primer curs de
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
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G2: unitats concertades de segon curs de
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
G3: unitats concertades de primer curs de
segon cicle d’educació secundària obliga-
tòria.
G4: unitats concertades de segon curs de
segon cicle d’educació secundària obliga-
tòria.

USD: unitats sol·licitades denegades.
Causes de denegació (CD):

(1) La unitat sol·l icitada no assoleix,
d’acord amb les dades de preinscripció, el
nombre d’alumnes previst per concertar el
nivell educatiu corresponent.

(2) Les previsions de necessitats d’esco-
larització no justifiquen la concertació de les
unitats sol·licitades, d’acord amb el que
estableix l’article 48.3 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Arrels.
Codi: 08007603.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Cesc.
Codi: 08013652.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 0-0-1-1. USD: 2. CD: (1).
03-04: ESO: 1-0-0-1. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 1-1-0-0. USD: 2. CD: (2).
05-06: ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 1-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 3-4-3-4. USD: 2. CD: (1).
03-04: ESO: 4-3-4-3. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 4-4-3-4. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 4-4-4-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyora.
Codi: 08005242.

Nivell educatiu i unitats concertades:
02-03: ESO: 2-3-4-4. USD: 3. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-4-4. USD: 3. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-3-4. USD: 3. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-4-3. USD: 3. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Bonanova.
Codi: 08003907.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 4-5-5-5-5-5. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 5-4-5-5-5-5. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 5-5-4-5-5-5. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 5-5-5-4-5-5. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 0-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 1-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 2-2-1-2. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 2-2-2-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Providencia del Corazón de
Jesús.
Codi: 08008504.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-2-3-3. USD: 2. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-2-3. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-2. USD: 2. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: San Francisco.
Codi: 08008930.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 2-2-2-2-2-3. USD: 5. CD: (1).
03-04: EPRI: 3-2-2-2-2-2. USD: 5. CD: (2).
04-05: EPRI: 3-3-2-2-2-2. USD: 4. CD: (2).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-2-2. USD: 3. CD: (2).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08025186.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 2-3-3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: Ripoll (Ripollès).
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.

Codi: 17003021.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 2-3-3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Salle.
Codi: 43003537.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 3-4-4-4-4-4. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 4-3-4-4-4-4. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 4-4-3-4-4-4. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 4-4-4-3-4-4. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).
Denominació: Montcau-la Mola.
Codi: 08020887.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-3-2-2. USD: 3. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-3-2. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Jaume Viladoms.
Codi: 08035805.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 0-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: L’Escola.
Codi: 08024303.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 0-1-0-1-1-1. USD: 2. CD: (1).
03-04: EPRI: 0-0-1-0-1-1. USD: 3. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-0-0-1-0-1. USD: 3. CD:

(2).
05-06: EPRI: 1-1-0-0-1-0. USD: 3. CD:

(2).

(02.134.107)

EDICTE de 21 de febrer de 2002, pel qual
es notifica una resolució sobre un expedi-
ent de reclamació patrimonial.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació al senyor Kenny de Jesús NG Do-
mínguez de la Resolució de 7 de juny de
2001, de la reclamació de danys i perjudi-
cis arran de l’incident patit pel seu fill, i en
aplicació del que preveuen els articles 59.4
i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
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de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú
(BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica
que la Resolució esmentada està a disposi-
ció de l’interessat a les dependències a la
Delegació Territorial d’Ensenyament de Bar-
celona II (comarques), carrer Casp, 15,
08010 Barcelona, de dilluns a divendres en
hores d’oficina.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

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

(02.052.080)

EDICTE de 3 de maig de 2002, pel qual es
notif ica a la t itularitat del centre Sant
Bartomeu, de Sitges, la Resolució de 28 de
gener de 2002, relativa a l’autorització del
projecte de centre.

Atès que no ha estat possible practicar
la notificació a la titularitat del centre Sant
Bartomeu, de Sitges, amb número de codi
08051902, de la Resolució de 28 de ge-
ner de 2002, del recurs d’alçada interpo-
sat per l’entitat Gu Gu Ga, SL, contra la
Resolució de la Direcció General de Cen-
tres Docents, de data 1 de febrer de 2001,
per la qual es denegava l’expedient sobre
l’autorització del projecte de centre, i en
aplicació del que disposa l’article 59.4 de

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, es notifica que la Resolució de 28
de gener esmentada està a la disposició
de la persona interessada a les dependèn-
cies de la Direcció General de Centres
Docents, Via Augusta, 202, planta 3D,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres
en horari d’oficina.

Barcelona, 3 de maig de 2002

Amador Adell i Segarra
Cap del servei de Règim Administratiu

(02.098.091)
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