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RESOLUCIÓ ENS/1622/2002, de 24 de
maig, per la qual es fa pública la relació de
centres d’ensenyament secundar i  de
Catalunya als quals se’ls ha concedit un ajut
per a grups d’alumnes que cursen ensenya-
ments postobligatoris per a la realització de
pràctiques en règim d’intercanvi en empre-
ses o institucions d’altres països.

Atesa la proposta de la comissió de se-
lecció dels projectes presentats, constituïda
de conformitat amb el que disposa la base
6 de l’annex de l’Ordre ENS/70/2002, de 5
de març (DOGC núm. 3599, de 20.3.2002),
de convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a grups d’alumnes que cursen ense-
nyaments postobligatoris en centres d’ense-
nyament secundari de Catalunya, per a la re-
alització de pràctiques en règim d’intercanvi
en empreses o institucions d’altres països;

Fent ús de la delegació per resoldre
aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 5 de l’esmentada Ordre ENS/70/
2002, de 5 de març,

Resolc:

Concedir els ajuts a què fa referència
l’Ordre de 5 de març de 2002, als grups
d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris
dels centres d’ensenyament secundari de
Cata lunya que es deta l len a  l ’annex
d’aquesta Resolució, per a la realització de
pràctiques en règim d’intercanvi en empre-
ses o institucions d’altres països, pels im-
ports que s’hi indiquen, a càrrec del crèdit
del centre gestor 13.05 D/482130200/4228
del pressupost vigent, per un import total
de 540.910,89 euros.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Formació Professional, 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 pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2002

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX

Centre: IES Alexandre Satorrras.
Municipi: Mataró.
Núm. de codi: 08021260.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 4.100 euros (projecte 1).

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 6.000 euros (projecte 2).

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 13.050 euros.

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43007191.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 14.000 euros.

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Cristòfol Ferrer.
Municipi: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08031848.
Import: 6.000 euros (projecte 1).

Centre: IES Cristòfol Ferrer.
Municipi: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08031848.
Import: 6.000 euros (projecte 2).

Centre: IES de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Núm. de codi: 43004441.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 6.000 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 8.300 euros (projecte 2).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 11.745 euros (projecte 3).

Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.

Núm. de codi: 43007385.
Import: 19.575 euros.

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis St.
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 10.440 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis St.
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 10.500 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 6.800 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 6.000 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 9.400 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 8.400 euros (projecte 3).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi:25005442.
Import: 13.050 euros.

Centre: IES Esteve Terrades i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016781.
Import: 14.355 euros.

Centre: IES de Flix.
Municipi: Flix.
Núm. de codi: 43007233.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Francesc Ferrer i Guàrdia.
Municipi: Sant Joan Despí.
Núm. de codi: 08026683.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Francesc Vidal i Barraquer.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43005704.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Guillem Catà.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08046761.
Import: 9.135 euros.

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 5.859,89 euros.

Centre: IES Josep Vallverdú.
Municipi: les Borges Blanques.
Núm. de codi: 25006525.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 9.100 euros.
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Centre: IES La Guineueta.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08034205.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Lacetània.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020462.
Import: 11.000 euros.

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 4.400 euros (projecte 1).

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 6.000 euros (projecte 2).

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 6.000 euros (projecte 3).

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 6.000 euros (projecte 1).

Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 6.000 euros (projecte 2).

Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 6.000 euros (projecte 3).

Centre: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 8.100 euros.

Centre: IES Montserrat Miró i Vila.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 7.800 euros.

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 5.000 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 5.400 euros (projecte 2).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 7.000 euros.

Centre: IES Patronat Ribas.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013391.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 5.000 euros (projecte 1).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 15.660 euros (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 6.000 euros (projecte 3).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 6.000 euros (projecte 4).

Centre: IES Provençana.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08019401.
Import: 7.830 euros (projecte 1).

Centre: IES Provençana.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08019401.
Import: 5.220 euros (projecte 2).

Centre: IES Ramon Barbat i Miracle.
Municipi: Vila-seca.
Núm. de codi: 43005972.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 6.000 euros (projecte 1).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 11.000 euros (projecte 2).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 10.927 euros (projecte 3).

Centre: IES Severo Ochoa.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Núm. de codi: 08017131.
Import: 15.660 euros.

Centre: IES Torrevicens.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006732.
Import: 9.135 euros.

Centre: IES de Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 9.400 euros.

Centre: CE Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 3.700 euros (projecte 1).

Centre: CE Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 3.300 euros (projecte 2).

Centre: CE Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.000 euros (projecte 3).

Centre: CE Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.000 euros (projecte 4).

Centre: Centre d’Estudis CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi:08056456.
Import: 8.786 euros.

Centre: EA de La Garriga.
Municipi: la Garriga.
Núm. de codi: 08046475.
Import: 6.200 euros.

Centre: Esc. Familiar Agraria Quintanas.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Núm. de codi: 08032154.
Import: 3.000 euros (projecte 1).

Centre: Esc. Familiar Agraria Quintanas.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Núm. de codi: 08032154.
Import: 4.100 euros (projecte 2).

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 4.000 euros (projecte 1).

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 4.500 euros (projecte 2).

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 5.500 euros (projecte 3).

Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 4.600 euros (projecte 1).

Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 5.000 euros (projecte 2).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 3.500 euros (projecte 1).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 3.600 euros (projecte 2).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 3.700 euros (projecte 3).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 3.483 euros (projecte 4).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 3.600 euros (projecte 5).

(02.149.135)

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre ENS/
181/2002, de 27 de maig, per la qual s’ade-
qüen els requisits mínims de les instal·lacions
i les condicions materials dels centres d’en-
senyament superior de música que existien
a l’entrada en vigor del Reial decret 389/
1992, de 15 d’abril (DOGC núm. 3649, pàg.
10024, de 4.6.2002).

Havent observat errades en la publicació
de l’esmentada Ordre al DOGC núm. 3649,
pàg. 10024, de 4.6.2002, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàg. 10024, a l’article 2, apartat 1,
on diu:

“a) Una aula d’una superfície mínima de
150m 2 per activitats de cor i orquestra.”,
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ha de dir:
“a) Una aula d’una superfície mínima de

150 m2 per activitats de cor i orquestra.”.

I on diu:
“—2 Els espais docents depenen del

nombre de l locs escolars i  el  nombre
d’aquests espais serà el necessari perquè,
d’acord amb el nombre de llocs escolars i
la relació alumne/professorat, pugui garan-
tir l’horari lectiu que estableix el pla d’estu-
dis: (...)”,
ha de dir:

“—2 Espais docents que depenen del
nombre de llocs escolars, el nombre dels
quals serà el necessari perquè, d’acord amb
el nombre de llocs escolars i la relació alum-
ne/professorat, es pugui garantir l’horari
lectiu que s’estableixi al pla d’estudis: (...)”.

Barcelona, 5 de juny de 2002

Rosa Pérez i Robles
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC en funcions

(02.156.046)

RESOLUCIÓ ENS/1623/2002, de 3 de juny,
d’homologació de llibres de text i materials
curriculars per a l’alumnat dels centres
docents públics i privats d’ensenyament no
universitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer
(DOGC núm. 1722, de 17.3.1993), que
regula el procediment i règim d’homolo-
gació de llibres de text i altres materials
curriculars, estableix que els llibres de text
editats per al desenvolupament del currí-
culum destinats a ser utilitzats per l’alum-
nat dels centres docents públics i privats
d’ensenyament no universitari de Cata-
lunya hauran de ser homologats pel De-
partament d’Ensenyament i que els altres
materials curriculars destinats al mateix
alumnat podran ser prèviament homolo-
gats pel Departament d’Ensenyament. En
ambdós casos, l’homologació es realitza-
rà d’acord amb el procediment que pre-
veu el Decret esmentat.

Presentades a aquest Departament
d’Ensenyament diverses sol·licituds d’ho-
mologació de llibres de text i de materials
curriculars, i havent-se’n constatat l’ade-
quació als currículums establerts pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya.

Resolc:

Homologar els llibres de text i els mate-
r ials curr iculars que f iguren a l ’annex
d’aquesta Resolució, destinats a l’alumnat
dels centres docents públics i privats d’en-
senyament no universitari de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar 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 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, 3 de juny de 2002

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

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

ANNEX

Educació infantil. Parvulari

Llibres de text
Pirates. 3 anys. Globalitzat. E. Valls, M.

I. Jubany, A. Polo, N. Sampere. Editorial
Teide.

Pirates. 4 anys. Globalitzat. E. Valls, M.
I. Jubany, A. Polo, N. Sampere. Editorial
Teide.

Pirates. 5 anys. Globalitzat. E. Valls, M.
I. Jubany, A. Polo, N. Sampere. Editorial
Teide.

Material curricular
Pirates. Quaderns de llegir i escriure (1-

2-3-4-5-6). Lletra lligada. Lectoescriptura.
Intercomunicació i llenguatges: llenguatge
verbal. E. Valls, M. I. Jubany, A. Polo, N.
Sampere. Editorial Teide.

Pirates. Quaderns de llegir i escriure (1-
2-3-4-5-6). Lletra de pal. Lectoescriptura.
Intercomunicació i llenguatges: llenguatge
verbal. E. Valls, M. I. Jubany, A. Polo, N.
Sampere. Editorial Teide.

Educació primària. Cicle inicial

Material curricular
Lengua castellana 1. Quadern. Llengua

castellana i literatura. M. Civís, M. Ventura.
Editorial Castellnou.

PAI 2000 2. Projecte d’activació de la
intel·ligència. Globalitzat. M. Baqués. Edi-
torial Cruïlla.

Educació primària. Cicle mitjà

Llibres de text
Llengua catalana 3. Llengua catalana i li-

teratura.  J.  Badia,  I .  Nadal .  Edi tor ia l
Castellnou.

Llengua 4. Llengua catalana i literatura.
Equip Edebé. Editorial Edebé.

Lengua castellana 3. Llengua castellana i
literatura. B. Forés, M. A. Martí, E. Meier,
M. Sabidó. Editorial Castellnou.

Material curricular
PAI 2000 3. Projecte d’activació de la

intel·ligència. Globalizado. M. Baqués. Edi-
torial Cruïlla.

Ortografia catalana elemental. Llengua
catalana i literatura. S. Esquerdo. Editorial
Cruïlla.

Ortografía castellana elemental. Llengua
castellana i literatura. M. España. Editorial
Cruïlla.

Educació primària. Cicle superior

Llibres de text
Llengua catalana i literatura 5. Llengua ca-

talana i literatura. J. Badia, J. M. Vives, D.
Ylla. Editorial Castellnou.

Llengua 5. Llengua catalana i literatura.
Equip Edebé. Editorial Edebé.

Llengua 5. Projecte Baobab. Llengua ca-
talana i literatura. N. Boada, M. Estruch, A.
Fontbernat, N. López, M. Minguell, J. Pé-
rez. Editorial Teide.

Llengua 6. Projecte Baobab. Llengua ca-
talana i literatura. N. Boada, M. Estruch, A.
Fontbernat, N. López, M. Minguell, J. Pé-
rez. Editorial Teide.

Lengua castellana y literatura 5. Llengua
castellana i literatura. P. Balboa, D. Monte-
ro, D. Fernández. Editorial Castellnou.

Matemàtiques 6. Matemàtiques. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Material curricular
Música 5. Llibre i disc compacte. Educa-

ció artística: música. F. Gallofré, E. Farràs.
Editorial Dinsic.

Educació secundària obligatòria (ESO)

Llibres de text
Codi. Llengua catalana i literatura. Crè-

dits comuns 3-4. 1r cicle. J. Subias, N.
Borrell. Editorial Cruïlla.

Clave. Llengua castellana i literatura. Crè-
dits comuns 3-4. 1r cicle. José León, Jorge
León i José. Mateo. Editorial Cruïlla.

Aritme. Matemàtiques. Crèdits comuns 3
i 4. 1r cicle. A. Carreras, S. Dols. Editorial
Cruïlla.

Material curricular
Ortografía. Llibre i disc compacte. Llen-

gua castellana i literatura. Crèdit variable
tipificat de reforç. 1r i 2n cicle. P. Navarro
Gómez, Editorial Cruïlla.

Democràcia activa. Ciències socials. Crè-
dit variable. 2n cicle. Parlament de Cata-
lunya. Editorial Parlament de Catalunya.

(02.141.014)

EDICTE de 29 de maig de 2002, pel qual
es notifica la Resolució de 8 d’abril de 2002
de l’expedient disciplinari incoat per la Re-
solució de 13 de febrer de 2001 al senyor
Rubén Sbert Zacarias.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució del secretari ge-
neral del Departament d’Ensenyament, de 8
d’abril de 2002, de l’expedient disciplinari in-
coat per la Resolució de 13 de febrer de 2001
al senyor Rubén Sbert Zacarias, interí del cos
subaltern d’administració, de Vilanova i la
Geltrú, es notifica a la persona interessada
que, en aplicació del que disposa l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
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modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
la Resolució esmentada està a la seva dis-
posició a les oficines de la Subdirecció Ge-
neral de Personal d’Administració i Serveis
del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, Via Augusta, 202-226,
planta 4D, 08021 Barcelona, de dilluns a
divendres en horari d’oficina.

Barcelona, 29 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.141.098)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolu-
ció ENS/1195/2002, de 6 de maig, de con-
vocatòria de concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió de diversos
llocs de treball del Departament d’Ense-
nyament (convocatòria de provisió núm.
EN/001/02) (DOGC núm. 3633, pàg. 8246,
de 10.5.2002).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 3633, pàg. 8246, de 10.5.2002,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A l’annex 2, a la pàgina 8251, on diu:
“Nom del lloc: responsable d’Ergonomia

i Psicologia Aplicada.”,
ha de dir:

“Nom del lloc: responsable d’Ergonomia
i Psicosociologia Aplicada.”.

Barcelona, 29 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.149.098)

ORDRE ENS/192/2002, de 31 de maig, de
convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a joves que realitzen plans de tran-
sició al treball durant el curs 2001-2002.

Els plans de transició al treball són acci-
ons formatives que el Departament d’Ense-
nyament desenvolupa des de l’any 1986.

Aquestes accions estan incloses en el
marc dels programes de garantia social als
quals es refereix l’article 23.2 de la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu.

Atès que aquests plans s’adrecen a jo-
ves que no van assolir els objectius de
l’educació secundària obligatòria, i que, en
alguns casos, es troben en entorns socio-
econòmics desfavorits i presenten una si-
tuació d’especial necessitat econòmica,
s’ha considerat convenient subvencionar
les despeses de transport i manutenció que
els suposa la realització de pràctiques en
empreses durant la seva participació en els
esmentats plans.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX 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 en l’article 12 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
i a proposta de la Direcció General de For-
mació Professional,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts a alumnes que realitzen plans de
transició al treball durant el curs 2001-2002.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

convocatòria, les quals s’estableixen a l’an-
nex d’aquesta Ordre.

Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts

un import total màxim de 48.080,00 euros,
a càrrec de la posició pressupostària D/
482130300/4225 de l’òrgan gestor 1305 del
pressupost vigent.

Article 4
Les persones beneficiàries estan obliga-

des a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
Per justificar el compliment de la finalitat per
a la qual es concedeix l’ajut, i l’aplicació dels
fons a aquesta finalitat, s’haurà de seguir el
que estableix la base 4 de l’annex d’aques-
ta Ordre.

Article 5
Es delega en la directora general de For-

mació Professional la competència per re-
soldre aquesta convocatòria.

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 preveuen l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran 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, 31 de maig de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte i import màxim de l’ajut
L’objecte d’aquests ajuts és reduir el cost

de transport i manutenció en el període de
pràctiques en empreses a joves inscrits en
plans de transició al treball, que en resultin
beneficiaris segons els criteris econòmics
que estableix la base 2 d’aquesta Ordre.

L’import màxim de l’ajut serà de 240,40
euros per persona beneficiària.

—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris dels ajuts esmen-

tats els joves que realitzin plans de transi-
ció al treball durant el curs 2001-2002, i que
reuneixin els requisits de trobar-se en una
circumstància familiar econòmicament des-
favorida i viure allunyat de l’empresa on
realitza la formació en pràctiques.

—3 Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el model que

consta al final d’aquestes bases, s’han
d’adreçar a la directora general de Forma-
ció Professional i s’han de presentar al
Departament d’Ensenyament, Direcció Ge-
neral de Formació Professional (Servei de
Programes de Transició), Via Augusta, 202,
1D, 08021 Barcelona, directament, o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú. Quan la sol·licitud es presenti en les
oficines de correus s’haurà de fer en un
sobre obert, per tal que sigui datada i sege-
llada abans de ser certificada. El termini de
presentació de les sol·licituds és de 10 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la data
de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

—4 La sol·licitud anirà acompanyada d’un
informe del tècnic municipal adscrit al Pla
de transició al treball, on constarà la valo-
ració de la situació familiar i econòmica de
la persona sol·licitant, la formació professi-
onalitzadora que cursa, el centre de treball
on realitza les pràctiques formatives i el pe-
ríode de realització, així com l’assistència
regular i l’aprofitament de la formació.

—5 Comissió de selecció
Les sol·licituds presentades seran avalu-

ades per una comissió de selecció nome-
nada per la directora general de Formació
Professional, que estarà formada pel sub-
director general de Programes i Recursos,
la cap del Servei de Programes de Transi-
ció, el responsable de la Gestió Econòmica
de Programes Educatius, i un tècnic docent.

—6 Criteris de concessió
Seran criteris preferents de concessió dels

ajuts:
a) Valoració de la situació econòmica fa-

miliar dels sol·licitants.
b) Valoració del progrés pedagògic dins

el Pla de transició al treball.
c) Percentatge d’assistència al curs.
d) Distància del domicili amb l’empresa

on realitza les pràctiques.

—7 Resolució
La directora general de Formació Profes-

sional resoldrà, per delegació, aquesta con-
vocatòria en el termini màxim d’un mes a
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comptar de l’endemà de la data de finalitza-
ció del termini de presentació de sol·licituds.
En qualsevol cas, les sol·licituds presenta-
des s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de 6 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.

La resolució de concessió es notificarà a
les persones interessades.

Contra la resolució de la directora gene-
ral de Formació Professional es podrà in-
terposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
de l  Tr ibuna l  Super ior  de Just íc ia  de
Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notifica-
ció, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, podran 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 notificació,
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.

—8 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part de les persones
beneficiàries d’alguna de les obligacions que
es deriven de la concessió de la subvenció
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.

—9 Pagament
Un cop signada i notificada la resolució

de concessió, es lliuraran les quantitats con-
cedides als alumnes beneficiaris.

Model de sol·licitud
Dades personals
En/Na (nom i cognoms):
NIF:
Adreça:
Codi postal i població:

Exposo:

1. Que estic realitzant o he realitzat com
a alumne/a durant aquest curs 2001-2002
un pla de transició al treball (PTT).

Especialitat de PTT:
Localitat on realitzo o he realitzat el PTT:
Centre de treball on realitzo o he realitzat

les pràctiques formatives:
2. Que adjunto la documentació requeri-

da: informe del tècnic municipal adscrit al
Pla de transició al treball sobre la valoració
de la situació familiar i econòmica de la
persona sol·licitant, la formació professio-
nalitzadora que cursa, el centre de treball
on realitza les pràctiques formatives i el
període de realització, així com l’assistèn-
cia regular i l’aprofitament de la formació.

3. Que les meves dades bancàries són:
Banc:
Oficina:
Codi:
Número de compte:

Demano:

Que sigui admesa aquesta sol·licitud i que
se m’atorgui l’ajut a què fa referència la con-
vocatòria pública per a la concessió d’ajuts
a joves que realitzen plans de transició al
treball durant el curs 2001-2002.

Localitat, dia, mes, any:

Signatura:

Sra. directora general de Formació Profes-
sional

(02.150.107)

RESOLUCIÓ ENS/1642/2002, de 28 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat El Follet, de Sant Feliu
de Codines.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel
promotor del centre docent privat El Fo-
llet, de Sant Feliu de Codines, en petició
d’autorització d’obertura, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Follet, de Sant Feliu de Codines,
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 potesta-
tivament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defen-
sa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de maig de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Feliu de Codines.
Localitat: Sant Feliu de Codines.
Núm. de codi: 08058131.
Denominació: El Follet.
Adreça: c. Pont de Terme, 3.
Titular: Associació Bressol Jardí d’Infants de
Sant Feliu de Codines.
NIF: G58700907.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat El Follet, de Sant Feliu de Codines,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2002-
2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura

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

per a 82 llocs escolars.

(02.129.172)

RESOLUCIÓ ENS/1643/2002, de 28 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat d’educació infantil
Bambi, del Masnou.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel pro-
motor del centre docent privat Bambi, del
Masnou, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el 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 Bambi, del Masnou, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

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

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

Barcelona, 28 de maig de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: el Masnou.
Localitat: el Masnou.
Núm. de codi: 08060034.
Denominació: Bambi.
Adreça: Jaume I, 29.
Titular: Martín Gutiérrez, Teresa María.
NIF: 74748040H.

Autorització d’obertura del centre docent
privat d’educació infantil Bambi del Masnou,
amb efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

4 unitats de llar d’infants amb capacitat
per 61 llocs escolars.

(02.134.127)

RESOLUCIÓ ENS/1662/2002, de 3 de juny,
per la qual es revoquen parcialment o total
diverses subvencions destinades a l’esco-
larització d’infants a les llars d’infants i als
centres d’educació infantil de primer cicle
de Catalunya de titularitat privada sense fi-
nalitat de lucre.

Per la Resolució de 18 de desembre de
2001 (DOGC núm. 3541, de 27.12.2001),
es va resoldre el concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a
l’escolarització d’infants a les llars d’infants
i als centres d’educació infantil de primer
cicle de Catalunya de titularitat privada sen-
se finalitat de lucre.

D’acord amb el capítol IX del Text refós
de la  L le i  de  f inances  púb l iques  de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, és causa de revoca-

ció de les subvencions l’incompliment de
l’obligació de justificació.

Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació de la destinació de les sub-
vencions de diversos centres, cal revocar
parcialment o total aquestes subvencions,
abans d’efectuar el seu pagament, per tal
d’adequar-les a les quantitats correctament
justificades.

Per tant, en aplicació de la normativa es-
mentada, i a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

Revocar parcialment o total diverses sub-
vencions atorgades per la Resolució de 18
de desembre de 2001, per la qual es resol
el concurs públic per a la concessió de sub-
vencions, destinades a l’escolarització d’in-
fants a les llars d’infants i als centres d’edu-
cació infantil de primer cicle de Catalunya
de titularitat privada sense finalitat de lucre,
en el sentit que s’especifica en l’annex
d’aquesta Resolució, atès que els centres
han justificat de manera incompleta o incor-
recta les subvencions atorgades.

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

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

Barcelona, 3 de juny de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució de
18 de desembre de 2001.
SD: subvenció definit ivament atorgada
d’acord amb les justificacions presentades
pel centre.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT).

Comarca del Barcelonès.

Codi: 08048733.
Denominació: Joana Maria.
Municipi: Barcelona.
SA: 16.347,53 euros.
SD: 15.647,33 euros.

Codi: 08049580.
Denominació: La Lluna.
Municipi: Barcelona.
SA: 18.270,77 euros.
SD: 17.585,61 euros.

Codi: 08049634.
Denominació: Madre Teresa.
Municipi: Barcelona.
SA: 31.733,44 euros.
SD: 29.182,14 euros.

Codi: 08049831.
Denominació: Pit Roig.
Municipi: Barcelona.
SA: 19.232,39 euros.
SD: 16.957,77 euros.

Codi: 08054526.
Denominació: Casa Sagrada Família.
Municipi: Barcelona.
SA: 15.866,72 euros.
SD: 15.232,71 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA II
(COMARQUES).

Codi: 08018339.
Denominació: Azorín.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: el Barcelonès.
SA: 15.866,72 euros.
SD: 15.561,33 euros.

Codi: 08021909.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Municipi: Monistrol de Montserrat.
Comarca: el Bages.
SA: 18.751,58 euros.
SD: 15.867,31 euros.

Codi: 08022288.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Navàs.
Comarca: el Bages.
SA: 17.309,15 euros.
SD: 16.021,16 euros.

Codi: 08030479.
Denominació: Brianxa.
Municipi: Tordera.
Comarca: el Maresme.
SA: 14.905,10 euros.
SD: 13.911,65 euros.

Codi: 08030534.
Denominació: Rocaprevera.
Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
SA: 10.577,81 euros.
SD: 10.193,17 euros.

Codi: 08048617.
Denominació: L’Esquitx.
Municipi: Manresa.
Comarca: el Bages.
SA: 31.252,63 euros.
SD: 29.504,17 euros.

Codi: 08048800.
Denominació: Blancaneus.
Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
SA: 37.503,16 euros.
SD: 34.707,02 euros.

Codi: 08048927.
Denominació: El Gegant del Pi.
Municipi: Argentona.
Comarca: Osona.
SA: 19.713,20 euros.
SD: 19.186,71 euros.



Full de disposicions i actes administratius

740

Codi: 08050065.
Denominació: Garabatos.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
SA: 30.291,01 euros.
SD: 29.592,76 euros.

Codi: 08050260.
Denominació: Presentació de la Mare de Déu.
Municipi: Prats de Lluçanès.
Comarca: Osona.
SA: 16.347,53 euros.
SD: 16.100,69 euros.

Codi: 08051975.
Denominació: Ralet-Ralet.
Municipi: Vilassar de Mar.
Comarca: Maresme.
SA: 21.155,63 euros.
SD: 20.497,59 euros.

Codi: 08051999.
Denominació: El Meu Jardí.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
SA: 25.482,91 euros.
SD: 24.478,50 euros.

Codi: 08052438.
Denominació: Els Timbals.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: el Barcelonès.
SA: 9.616,19 euros.
SD: 5.463,95 euros.

Codi: 08053686.
Denominació: El Cuc Savi.
Municipi: Súria.
Comarca: el Bages.
SA: 7.692,95 euros.
SD: 7.211,96 euros.

Codi: 08053935.
Denominació:  El Cargol.
Municipi: Sant Boi de Lluçanès.
Comarca: Osona.
SA: 2.884,86 euros.
SD: 2.185,58 euros.

Codi: 08053996.
Denominació: Àngel Custodio.
Municipi: Tordera.
Comarca: el Maresme.
SA: 31.252,63 euros.
SD: 30.466,99 euros.

Codi: 08054010.
Denominació: L’Esquitx.
Municipi: Moià.
Comarca: el Bages.
SA: 19.232,39 euros.
SD: 18.358,88 euros.

Codi: 08056481.
Denominació: Cucut.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
SA: 30.771,82 euros.
SD: 27.538,31 euros.

Codi: 08058660.
Denominació: El Petit Vailet.
Municipi: Súria.
Comarca: Osona.
SA: 10.577,81 euros.
SD: 6.346,69 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BAIX LLOBREGAT.

Codi: 08019599.
Denominació: Mare del Diví Pastor.

Municipi: Igualada.
Comarca: l’Anoia.
SA: 19.232,39 euros.
SD: 18.622,05 euros.

Codi: 08036962.
Denominació: Ateneu Igualadí.
Municipi: Igualada.
Comarca: l’Anoia.
SA: 19.713,20 euros.
SD: 18.136,62 euros.

Codi: 08048216.
Denominació: Dels Vailets.
Municipi: Òdena.
Comarca: l’Anoia.
SA: 19.713,20 euros.
SD: 16.952,34 euros.

Codi: 08053716.
Denominació: Ntra. Sra. del Carmen.
Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Comarca: el Baix Llobregat.
SA: 24.040,48 euros.
SD: 23.126,95 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Comarca del Vallès Occidental.

Codi: 08048186.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Sabadell.
SA: 29.329,39 euros.
SD: 28.980,80 euros.

Codi: 08049087.
Denominació: Montcada i Reixac I.
Municipi: Montcada i Reixac.
SA: 15.385,91 euros.
SD: 14.786,36 euros.

Codi: 08053959.
Denominació: Plançons.
Municipi: Terrassa.
SA: 25.963,72 euros.
SD: 22.469,49 euros

Codi: 08055968.
Denominació: El Coral.
Municipi: Castellar del Vallès.
SA: 19.713,20 euros.
SD: 19.457,02 euros.

Codi: 08057394.
Denominació: Nins.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
SA: 19.232,39 euros.
SD: 18.924,52 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: GIRONA.

Codi: 17006575.
Denominació: Centro Escolar Empordà.
Municipi: Roses.
Comarca: l’Alt Empordà.
SA: 25.482,91 euros.
SD: 23.877,83 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: LLEIDA.

Codi: 25000811.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Municipi: Balaguer.
Comarca: la Noguera.
SA: 5.769,72 euros.
SD: 2.307,89 euros.

Codi: 25000821.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Municipi: Balaguer.

Comarca: la Noguera.
SA: 16.347,53 euros.
SD: 6.539,01 euros.

Codi: 25001151.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: les Borges Blanques.
Comarca: les Garrigues.
SA: 18.751,58 euros.
SD: 16.042,16 euros.

Codi: 25002623.
Denominació: Sant Jaume.
Municipi: Lleida.
Comarca: el Segrià.
SA: 13.943,48 euros.
SD: 7.789,12 euros.

Codi: 25004280.
Denominació: Parvum-Arrels.
Municipi: Solsona.
Comarca: el Solsonès.
SA: 38.945,58 euros.
SD: 36.892,60 euros.

Codi: 25007268.
Denominació: El Niu.
Municipi: Mollerussa.
Comarca: el Pla d’Urgell.
SA: 19.713,20 euros.
SD: 18.231,85 euros.

Codi: 25007475.
Denominació: Escola Bressol Solsona.
Municipi: Solsona
Comarca: el Solsonès.
SA: 16.347,53 euros.
SD: 16.129,58 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TARRAGONA.

Codi: 43003495.
Denominació: Mare de Déu de Carme.
Municipi: Tarragona.
Comarca: el Tarragonès.
SA: 19.713,20 euros.
SD: 18.909,81 euros.

Codi: 43003793.
Denominació: La Salle Torreforta.
Municipi: Tarragona.
Comarca: el Tarragonès.
SA: 15.866,72 euros.
SD: 15.386,49 euros.

Codi: 43004761.
Denominació: Sagrat Cor.
Municipi: el Vendrell.
Comarca: el Baix Penedès.
SA: 19.713.20 euros.
SD: 19.520,87 euros.

Codi: 43007907.
Denominació: Sant Jordi.
Municipi: Reus.
Comarca: el Baix Camp.
SA: 29.810,20 euros.
SD: 29.108,46 euros.

Codi: 43007981.
Denominació: Bao Bab.
Municipi: Tarragona.
Comarca: el Tarragonès.
SA: 24.040,48 euros.
SD: 22.501,34 euros.

Codi: 43008146.
Denominació: Elisabeth.
Municipi: Salou.
Comarca: el Tarragonès.
SA: 15.866,72 euros.
SD: 15.097,42 euros.
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Codi: 43008161.
Denominació: Vedruna.
Municipi: Montbrió del Camp.
Comarca: el Baix Camp.
SA: 13.943,48 euros.
SD: 13.419,46 euros.

Codi: 43008195.
Denominació: Vicki.
Municipi: Cambrils.
Comarca: el Baix Camp.
SA: 57.216,35 euros.
SD: 44.927,19 euros.

Codi: 43009424.
Denominació: Bonavista.
Municipi: Tarragona.
Comarca: el Tarragonès.
SA: 19.713,20 euros.
SD: 0,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TERRES DE
L’EBRE.

Codi: 43009291.
Denominació: Creu Roja.
Municipi: Tortosa.
Comarca: el Baix Ebre.
SA: 35.099,11 euros.
SD: 29.816,84 euros.

(02.141.016)

EDICTE de 24 de maig de 2002, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Novaula, de Sant Cugat del Vallès.

En l’expedient d’ofici de cessament d’ac-
tivitats del centre docent privat Novaula, de
Sant Cugat del Vallès, es va intentar notifi-
car en dates 27 de març de 2002 i 28 de
març de 2002 l’inici de l’expedient i el trà-
mit de vista i audiència al seu titular, Centre
d’Estudis Sant Cugat, SA, al domicili de
carrer Valldoreix, 22, de Sant Cugat del
Vallès. La notificació esmentada va ser re-
tornada pel servei de correus en data 9
d’abril de 2002.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a Centre
d’Estudis Sant Cugat, SA, l’inici d’ofici de
l’expedient de cessament d’activitats del
centre docent privat Novaula, de Sant Cugat
del Vallès .

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències del
carrer Marqués de Comillas, 67-69, Secció
de Gestió de Centres, de la Delegació Ter-
ritorial del Vallès Occidental del Departament
d’Ensenyament, de dilluns a divendres, de
9 a 13 hores, perquè pugui al·legar i pre-
sentar els documents i justificacions que
consideri oportuns, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC, amb
la prevenció que, un cop transcorregut el

termini esmentat, l’expedient seguirà la seva
tramitació.

Sabadell, 24 de maig de 2002

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(02.129.177)

ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per
la qual es regula la formació pràctica a cen-
tres de treball i els convenis de col·laboració
amb empreses i entitats.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix a l’article 34 que en el disseny i
planificació de la formació professional es-
pecífica es fomentarà la participació dels
agents socials; que la seva programació
tindrà en compte l’entorn socioeconòmic
dels centres docents en què s’hagin d’im-
partir, així com les necessitats i possibilitats
del seu desenvolupament; que el currícu-
lum dels ensenyaments de formació profes-
sional específica inclourà una fase de for-
mació pràctica en els centres de treball , de
la qual podran quedar totalment o parcial-
ment exempts els qui hagin acreditat l’ex-
periència professional; i que les administra-
cions educatives arbitraran, amb aquesta
finalitat, els mitjans necessaris per incorpo-
rar les empreses i institucions al desenvolu-
pament d’aquests ensenyaments. A més, la
mateixa Llei orgànica estableix a l’article 27
que el batxillerat s’organitzarà en matèries
comunes, matèries pròpies de cada moda-
litat i matèries optatives, i que les primeres
contribuiran a la formació general de l’alum-
nat i les restants li proporcionaran una for-
mació més especialitzada i el prepararan i
orientaran cap a estudis posteriors o a l’ac-
tivitat professional, i que el currículum de les
matèries optatives podrà incloure una fase
de formació pràctica fora del centre.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya, fixa a l’article 8 que
el currículum dels cicles formatius inclourà
un mòdul de formació pràctica en centres
de treball, amb la finalitat de complemen-
tar l’adquisició per l’alumnat la competèn-
cia professional que s’assoleix en el centre
educatiu, per tal d’avaluar els aspectes més
rellevants de la competència professional
adquirida per l’alumnat; i que el Departa-
ment d’Ensenyament efectuarà els acords
i convenis amb les empreses i institucions
per tal de facilitar la realització d’aquest
mòdul de formació pràctica en centres de
treball.

El Decret 304/1995, de 7 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny de Catalunya i se’n regulen
els requisits d’accés, fixa a l’article 14 que
els currículums inclouran fases de formació
pràctica en empreses, estudis o tallers, amb
la finalitat de completar els coneixements,
habilitats i destreses dels mòduls que els
integren, i de contribuir a la qualificació i

competència professional del l’alumnat i a
la comprensió de les relacions laborals.

Igualment, el Decret 82/1996, de 5 de
març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat, fixa a l’article
16.4 que, entre les matèries optatives del
centre, s’haurà d’ofertar una estada a l’em-
presa, i que aquesta estada tindrà una du-
rada d’unes 70 hores.

I per tal de regular les pautes d’actuació
per a la concreció de les pràctiques en al-
ternança en els ensenyaments secundaris,
així com el marc de concertació amb els
estaments representatius dels diversos sec-
tors professionals, ja l’any 1990 el Departa-
ment d’Ensenyament va dictar l’Ordre de 5
de febrer de 1990, per la qual s’estableix el
nou model de conveni per a la realització
de les citades pràctiques en alternança i es
fixen les normes d’actuació en aquest res-
pecte.

Així mateix, els programes de garantia so-
cial autoritzats pel Departament d’Ensenya-
ment preveuen, a l’àmbit de la formació pro-
fessionalitzadora, la realització de formació
pràctica en empreses o centres de treball,
que té per finalitat dotar l’alumnat d’unes
capacitats professionals en un camp concret
que li permeti desenvolupar activitats labo-
rals de limitada complexitat.

Tenint en compte l’experiència profitosa
d’aquests darrers anys, en els quals el De-
partament d’Ensenyament ha subscrit
acords i convenis amb empreses, entitats i
institucions amb la finalitat de garantir la
realització de la formació pràctica en les
empreses, cal regular aquesta formació
pràctica en els centres de treball i establir
els mecanismes que facilitin una tramitació
més àgil i eficaç dels convenis per a la seva
realització, i que fomentin la seva generalit-
zació.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Formació Professional,
d’acord amb el dictamen del Consell Esco-
lar de Catalunya, efectuat el tràmit sindical,
i d’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1
Aquesta Ordre regula la realització de la

formació pràctica en centres de treball, per
part del l’alumnat del batxillerat, de la for-
mació professional i d’altres programes for-
matius organitzats o autoritzats pel Depar-
tament d’Ensenyament, que incloguin en el
seu programa de continguts la realització de
formació pràctica en centres de treball, així
com les condicions per a l’establiment dels
convenis de col·laboració amb empreses i
entitats, i estableix el model del document
que formalitza aquests convenis per a la re-
alització de la formació pràctica.

Article 2
Són pràctiques formatives les realitzades

per l’alumnat en el crèdit de formació en
centres de treball dels cicles formatius de la
formació professional específica, la fase de
formació pràctica en empreses, estudis o
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tallers dels cicles de formació específica
d’arts plàstiques i disseny, la matèria opta-
tiva d’estada a l’empresa de l’alumnat de
batxillerat i la formació pràctica realitzada
per l’alumnat d’altres programes formatius,
organitzats o autoritzats pel Departament
d’Ensenyament.

Article 3
La formació pràctica s’orientarà a com-

pletar el coneixement i les competències de
l’alumnat adquirides en l’àmbit acadèmic, i
li donarà a conèixer la realitat del món pro-
ductiu per tal d’enfocar el seu projecte de
futur professional i millorar les seves possi-
bilitats d’inserció professional, i específica-
ment per a cada ensenyament o programa
formatiu, aconseguir els objectius fixats per
a aquesta formació en els currículums dels
cicles formatius de la formació professional
específica, dels cicles de formació especí-
fica d’arts plàstiques i disseny, i dels ense-
nyaments de batxillerat, així com en els ob-
jectius fixats en la resta de programes
formatius organitzats o autoritzats pel De-
partament d’Ensenyament.

Article 4
4.1 La formació pràctica es podrà rea-

litzar en un o més períodes. Com a norma
general es podran realitzar fins a un màxim
de 4 hores diàries sense sobrepassar les 20
hores setmanals. En els ensenyaments se-
cundaris i en la formació professional, en
aquells períodes en què l’alumnat no hagi
de realitzar activitat lectiva en el centre, es
podran realitzar fins a 7 hores diàries sense
ultrapassar les 35 hores setmanals.

4.2 L’alumnat podrà sol·licitar al centre
docent ampliar la durada de la formació
pràctica més enllà de les hores previstes en
el currículum corresponent o en el progra-
ma formatiu. Els centres docents, d’acord
amb l’empresa o entitat col·laboradora i la
conformitat de l’alumne/a, podran resoldre
l’ampliació de la durada de la formació pràc-
tica fins a un 20% més enllà de les hores
previstes en el currículum corresponent o
programa formatiu, si es valora necessari per
completar l ’assol iment dels object ius
d’aquesta formació i sempre i quan no in-
terfereixi en el desenvolupament ordinari de
l’horari lectiu del centre. La durada d’aques-
ta formació pràctica addicional no podrà
sobrepassar els límits horaris que estableix
l’article 4.1.

Article 5
5.1 El contingut i desplegament de la

formació pràctica en centres de treball es-
taran sota la immediata valoració, supervi-
sió i seguiment del centre docent, amb la
participació de l’empresa o entitat col·la-
boradora.

5.2 El seguiment de la formació pràc-
tica de l’alumnat serà realitzat pel/per la tu-
tor/a de pràctiques del corresponent cen-
tre docent, mitjançant visites periòdiques
al centre de treball on l’alumnat realitzi la
formació pràctica o per altres mitjans que
facilitin la comunicació amb l’empresa o en-
titat col·laboradora. El/La tutor/a de pràc-
tiques haurà de vetllar perquè l’empresa o
entitat col·laboradora assigni una persona
responsable de pràctiques d’entre el seu

personal, que garanteixi el desenvolupament
normal del pla d’activitats acordat i el com-
pliment de les normes de seguretat i salut
laboral.

5.3 La planificació, supervisió, segui-
ment i avaluació de la formació pràctica es
farà d’acord amb les directrius fixades en
els projectes i programacions curriculars que
despleguin el currículum dels ensenyaments
o programes formatius corresponents.

Article 6
6.1 Els centres docents hauran de vet-

llar pel desenvolupament correcte de la for-
mació pràctica en empreses o entitats col·la-
boradores i, amb aquesta finalitat, dedicaran
el temps i els mitjans necessaris per garan-
tir-ne el seu seguiment

6.2 En el cas dels centres docents la ti-
tularitat dels quals correspon al Departament
d’Ensenyament, les hores de dedicació del
professorat per al seguiment de la formació
pràctica queda regulada, per a cada curs
escolar, en la resolució que dóna instrucci-
ons per a l’organització i funcionament dels
centres docents d’ensenyament secundari
de Catalunya.

Article 7
7.1 El pla d’activitats a desenvolupar per

l’alumnat en l’empresa o entitat col·la-
boradora serà determinat conjuntament pel/
per la tutor/a de pràctiques del centre do-
cent i la persona responsable de l’empresa
o entitat col·laboradora, previ a l’inici de les
pràctiques. Aquest pla d’activitats es reflec-
tirà en el quadern de pràctiques.

7.2 El quadern de pràctiques serà part
integrant de la documentació del conveni de
col·laboració. Aquest quadern haurà d’in-
cloure les dades essencials del conveni, el
pla d’activitats, els comunicats que faci
l’alumnat, el/la tutor/a i la persona respon-
sable de la formació de l’alumnat en el
centre de treball sobre l’evolució, seguiment
i incidències de les activitats realitzades, la
certificació de l’assistència i l’informe del
responsable d’aquesta formació en el cen-
tre de treball.

7.3 En el cas del crèdit de formació en
centres de treball dels cicles formatius de
formació professional específica, de la fase
de formació pràctica en empreses, estu-
dis o tal lers dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny, i en la matèria opta-
tiva d’estada a l’empresa del batxillerat, i
en la formació pràctica real i tzada per
l’alumnat d’altres programes formatius, or-
ganitzats o autoritzats pel Departament
d’Ensenyament, la informació recollida en
el quadern servirà per orientar l’avaluació
final d’aquesta formació.

En acabar el període de formació pràcti-
ca de cada alumne/a, la junta d’avaluació
determinarà l’avaluació final, tenint en comp-
te l’informe del/de la tutor/a de pràctiques
del centre docent, de la persona responsa-
ble de formació de l’empresa o entitat col·la-
boradora i la informació recollida en el qua-
dern de pràctiques. La qualificació del crèdit
de formació en centres de treball de la for-
mació professional específica i de la fase de
formació pràctica en empreses, estudis o
tallers dels ensenyaments d’arts plàstiques
i disseny serà d’apte o no apte i la de la

matèria optativa d’estada a l’empresa en el
batxillerat serà numèrica.

7.4 Finalitzada la formació pràctica, el
Servei de Relacions Escola-Empresa de la
Direcció General de Formació Professio-
nal donarà el vist-i-plau al quadern de
pràctiques per tal d’acreditar el contingut
de la formació pràctica realitzada en el
centre de treball, als efectes de donar-li
validesa davant les empreses o entitats a
les quals s’adreci l’alumnat per cercar fei-
na, un cop acabats els ensenyaments cor-
responents i, així, facilitar la seva inserció
laboral.

Article 8
8.1 El/La tutor/a de pràctiques i la per-

sona responsable de l’empresa o entitat
col·laboradora tindran en compte la valo-
ració que l’alumnat fa de la formació pràc-
tica en el centre de treball, per tal de ga-
ran t i r-ne  la  seva  idone ï ta t .  Aquesta
valoració es reflectirà en el quadern de
pràctiques.

8.2 L’avaluació de la matèria optativa
d’estada a l’empresa en el batxillerat, del
crèdit de formació en centres de treball de
la formació professional específica i de la
fase de formació pràctica en empreses,
estudis o tallers dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny, així com l’avaluació de
la formació pràctica en centres de treball de
programes organitzats o autoritzats pel
Departament d’Ensenyament, serà contínua
durant el període de pràctiques de l’alum-
nat a l’empresa.

Article 9
La formació pràctica, per la seva condi-

ció de part integrant del currículum o del
programa formatiu, en cap supòsit implica-
rà relació laboral o de servei retribuït entre
l ’a lumnat i  l ’empresa o ent i tat col· la-
boradora.

Article 10
La coordinació, planificació i seguiment

dels convenis de col·laboració és compe-
tència de la Direcció General de Formació
Professional, que, mitjançant el Servei de
Relacions Escola-Empresa, donarà instruc-
cions específiques als centres docents per
a la gestió dels convenis, i orientarà i dona-
rà suport als tutors/es de les pràctiques en
el desenvolupament de la seva tasca i en
l’establiment de relacions amb les empre-
ses o entitats col·laboradores.

Article 11
11.1 El conveni de col·laboració és el

document que formalitza la formació pràc-
tica de l’alumnat en centres de treball.

11.2 Els convenis de col·laboració per
a la realització de la formació pràctica s’hau-
rà de formalitzar pel procediment i amb els
criteris establerts pel Departament d’Ense-
nyament en el model normalitzat que cons-
ta a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 12
12.1 Podran formalitzar els convenis de

col·laboració per a la realització de la for-
mació pràctica, d’una banda, els centres
docents públics i privats de Catalunya que
imparteixen cicles formatius de la formació
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professional específica, cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny, batxi-
llerat o programes formatius organitzats pel
Departament d’Ensenyament, així com d’al-
tres entitats que imparteixin programes for-
matius autoritzats per aquest mateix Depar-
tament, i d’altra, les empreses i les entitats
col·laboradores que acullin l’alumnat.

12.2 Els convenis de col·laboració, que
hauran d’estar autoritzats pel Departament
d’Ensenyament abans de l’inici de les pràc-
tiques, seran signats per la direcció del
centre docent o per la persona responsable
de l’entitat que imparteix els esmentats
programes formatius, i el/la representant
legal de l’empresa o de l’entitat col·la-
boradora i per l’alumna/a.

12.3 Una vegada autoritzats, el Depar-
tament d’Ensenyament atorgarà a cada con-
veni de col·laboració un número de registre.

Article 13
Les empreses i entitats col·laboradores

que acullin alumnat en formació pràctica
hauran de pertànyer a organitzacions que
hagin signat un conveni marc amb el De-
partament d’Ensenyament per a la realitza-
ció de la formació pràctica en centres de
treball, d’acord amb els termes establerts
en aquest conveni. El Departament d’Ense-
nyament establirà els mecanismes neces-
saris per garantir que les empreses i enti-
tats col·laboradores compleixin les normes
laborals, i reuneixen les condicions per aco-
llir alumnat en pràctiques.

Article 14
14.1 Es podran formalitzar els convenis

de col·laboració sempre que en el moment
de la seva signatura l’alumnat sigui major
de 16 anys i estigui realitzant cicles forma-
tius de la formació professional específica,
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny, batxillerat o d’altres progra-
mes formatius organitzats o autoritzats pel
Departament d’Ensenyament.

També es podran formalitzar convenis
de col·laboració per a l’alumnat, major de
16 anys, d’altres països, que participin en
algun programa formatiu de mobi l i tat
d’alumnat en l’àmbit europeu o internaci-
onal i en el marc de la col·laboració entre
centres educatius de l’àmbit territorial de
Catalunya i centres educatius de la Unió
Europea o d’altres països per a la realit-
zació de formació pràctica en centres de
treball. En aquest cas hauran de garantir
i justificar que tenen coberta l’asseguran-
ça d’assistència sanitària en cas d’acci-
dents en la realització de la formació pràc-
tica i de responsabilitat civil.

14.2 En qualsevol cas, serà requisit per
a la validesa del conveni de col·laboració
l’anuència de l’alumne/a o, en cas de mino-
ria d’edat, del pare o mare o tutor/a. El nom
i la signatura d’aquest o d’aquests s’incor-
poraran al conveni.

Article 15
15.1 El conveni de col·laboració s’extin-

girà en els supòsits següents:
a) Per l’expiració del temps de vigència.
b) Per la baixa de l’alumne/a matriculat/

ada en el centre docent o inscrit/a a l’enti-
tat que imparteix programes formatius or-

ganitzats o autoritzats pel Departament
d’Ensenyament.

c) Per mutu acord de les parts.
d) Per denúncia d’una de les parts. En cas

de denúncia per part del centre docent o
entitat col·laboradora, cal proposta raona-
da del/de la tutor/a de pràctiques, escoltat
l’equip docent.

e) Les generals establertes a la legislació
vigent.

15.2 No serà vàlid cap conveni amb es-
menes. Aquesta validesa es podrà salvar
amb la signatura de les parts signants.

Disposicions addicionals

—1 El Departament d’Ensenyament dicta-
rà, per a cada curs escolar, instruccions
d’aplicació concretes per a l’organització i
el funcionament dels centres docents d’edu-
cació secundària, i instruccions específiques
en el cas de programes organitzats o auto-
ritzats pel Departament d’Ensenyament, per
tal d’adaptar en cada moment la realització
de la formació pràctica al que disposa
aquesta Ordre.

—2 La Direcció General de Formació Pro-
fessional podrà autoritzar les distribucions
horàries d’aquelles jornades i/o setmanes
de la formació pràctica que, per les carac-
terístiques especials dels sector productiu,
requereixin d’una distribució horària espe-
cial, a petició escrita i raonada del centre
docent o de l’entitat que imparteix un pro-
grama formatiu autoritzat pel Departament
d’Ensenyament.

—3 El Departament d’Ensenyament esta-
blirà els models normalitzats dels quaderns
de pràctiques per a cada cicle formatiu de
la formació professional especifica, per als
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny, i per a la matèria optativa
d’estada a l’empresa del batxillerat, així
com, quan sigui necessari, per als progra-
mes formatius organitzats o autoritzats per
aquest Departament.

—4 Un cop es regulin a Catalunya els en-
senyaments de règim especial de tècnics es-
portius, el bloc de formació pràctica s’inclou-
rà dintre de la regulació de la formació pràc-
tica en centres de treball i dels convenis de
col·laboració que estableix aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre de 5 de febrer de 1990,
per la qual s’estableix el nou model de
conveni per a la realització de pràctiques en
alternança amb els ensenyaments secunda-
ris i es dicten les normes d’actuació en
aquest respecte.

Barcelona, 5 de juny de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Model de conveni

Conveni de col·laboració per a la forma-
ció pràctica en centres de treball

Pel centre docent:
El Sr./La Sra.:
DNI núm.:
Com a director/a del centre:
Codi centre:
Domicili:
CP i població:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Per l’entitat col·laboradora/empresa:
El Sr./La Sra.:
DNI núm.:
En concepte de (1):
De l’entitat:
NIF/CIF núm.:
Activitat (SIC):
Col·lectiu empresarial:
Codi d’agrupació (2):
Domicili social:
CP i població:
Comarca:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Ambdues parts es reconeixen tenir les
condicions necessàries per signar aquest
conveni, d’acord amb la normativa establer-
ta per l’Ordre reguladora de la formació
pràctica en centres de treball, i declaren que
la realització de les pràctiques no comporta
relació laboral ni implica prestació de ser-
veis per part de l’alumne/a.

En conseqüència,

Acorden:

La formalització del següent conveni
d’acord amb la normativa vigent i amb les
condicions que s’especifiquen:

Alumne/a:
Cognoms, nom:
DNI núm.:
Núm. d’afiliació a la Seguretat Social:
Data naixement:
Domicili:
CP i població:
Comarca:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Estudis de procedència:
ESO:
Batxillerat:
Cicles:
Prova d’accés:
Altres:
Matriculat/ada a:
Cicles:
Batxillerat:
Altres:
Curs/nivell:
Cicle:

Període del conveni: des de (indiqueu la
data d’inici) fins a (indiqueu la data de fina-
lització)

Dilluns/dimarts/dimecres/dijous/diven-
dres/dissabte/diumenge (*)

Matí: (indiqueu l’horari)
Tarda: (indiqueu l’horari)
Període de vacances d’estiu: des de (in-

diqueu la data d’inici) fins a (indiqueu la data
de finalització)

Adreça del lloc on es realitzaran les prac-
tiques:
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L’alumne/a està cobert per l’asseguran-
ça escolar/SS, per a la realització d’aques-
ta activitat.

L’emissió implica que l’original deguda-
ment signat consta a l’arxiu del centre.

Per tal que així consti, s’estén aquest con-
veni i el signen les parts interessades, en el
lloc i data indicats,

(Lloc i data)

El/La director/a del centre
l representant de l’entitat
L’alumne/a
Col·laboradora/empresa
Pare/mare o tutor/a (3)

(1) Director/a, gerent, administrador/a,
etc.

(2) Associació empresarial, gremi, col·lec-
tius de municipis, etc.

(3) Pare/mare o tutor/a si l’alumne/a té
menys de 18 anys.

(*) Només en horaris especials i en deter-
minats cicles, i sempre sota l’autorització del
Departament d’Ensenyament.

(02.149.021)

RESOLUCIÓ ENS/1656/2002, de 26 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Álvarez,
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 Álvarez, de Barcelona,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgàni-
ca 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’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Álvarez en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Re-
solució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran a l’ins-
titut d’educació secundària Verdaguer, codi
08013238, de Barcelona.

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

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

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 26 de maig de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08041091.
Denominació: Álvarez.
Adreça: c. Princesa, 50.
Titular: Álvarez Vila, Sebastián.
NIF: 37962845M.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Álvarez, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2000-01.

(02.134.114)

RESOLUCIÓ ENS/1657/2002, de 26 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Stucom, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat Stucom, de
Barcelona, en petició de reducció d’uni-
tats dels ensenyaments de batxil lerat i
d’ampliació dels ensenyaments de forma-
ció professional de grau superior, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret,
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció 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 pri-
vats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la forma-
ció professional en l’àmbit del sistema
educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Stucom, de Barcelona, per reducció d’uni-
tats dels ensenyaments de batxillerat i ampli-
ació dels ensenyaments de formació profes-
sional de grau superior, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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, 26 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: 08032361.
Denominació: Stucom.
Adreça: c. Pelai, 8.
Titular: Stucom, SA.
NIF: A08273112.

S’autoritza la reducció de 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars de la
modalitat de tecnologia dels ensenyaments
de batxillerat, amb efectes a partir del final
del curs 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior a
la família de comerç i màrqueting amb el
cicle formatiu de gestió comercial i màrque-
ting, amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària
Batxillerat: 6 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 210 llocs escolars, 4 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 4 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 140 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà
Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior
Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics amb 4 grups amb capacitat per
a 120 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.
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Família d’administració:
Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

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

nicació i informàtics amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de gestió comercial i màr-

queting amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

(02.134.119)

RESOLUCIÓ ENS/1658/2002, de 23 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Núria-Perpiñà, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del Departament d’Ensenyament pel ti-
tu lar  de l  centre docent  pr ivat  Núr ia-
Perpiñà, de Barcelona, en petició de can-
vi de denominació, de reducció dels en-
senyaments de formació professional de
grau superior i de l’ampliació dels ense-
nyaments de formació professional de
grau mitjà, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; 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 desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Núria-Perpiñà, de Barcelona, per canvi de
denominació, reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior i
ampliació dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de

la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 23 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: 08006507.
Denominació: Núria-Perpiñà.
Adreça: c. Vallespir, 34.
Altres adreces: c. Melcior de Palau, 70-
74; c. Bethencour, 7 i c. Comtes de Bell-
lloc, 80
Titular: Agrupació Escolar Núria, SL.
NIF: B08694143.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Núria-Barcelona.

S’autoritza la reducció dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior: a la família d’hoteleria i turis-
me amb el cicle formatiu d’informació i
comercialització turístiques amb 1 grup
amb capacitat per a 20 llocs escolars,
amb efectes a partir del f inal del curs
2001-02.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’administració amb el cicle forma-
tiu de gestió administrativa amb 1 grup amb
capacitat per a 20 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2002-03.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars (situ-
ades al c. Bethencour, 7).

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

gestió administrativa amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 40 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars
(situats al c. Comtes de Bell-lloc, 80).

Formació professional de grau superior:
Família de comerç i màrqueting: cicle for-

matiu de gestió comercial i màrqueting amb
1 grup amb capacitat per a 20 llocs esco-
lars (situat al c. Comtes de Bell-lloc, 80).

Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars
(situats al c. Melcior de Palau, 70-74).

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars (situats al c. Melcior
de Palau, 70-74).

(02.128.102)

RESOLUCIÓ ENS/1659/2002, de 24 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu de les Escoles Pies,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat Mare de Déu
de les Escoles Pies, de Barcelona, en pe-
tició d’ampliació dels ensenyaments de
batxillerat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu de les Escoles Pies, de
Barcelona, per ampliació dels ensenya-
ments de batxillerat, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

Barcelona, 24 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: 08005382.
Denominació: Mare de Déu de les Escoles
Pies.
Adreça: c. Roger de Llúria, 64.
Titular: Rel. Escolàpies. Filles de Maria.
NIF: Q0800463B.

S’autoritza l’ampliació de la modalitat
d’arts dels ensenyaments de batxillerat, amb
2 unitats, amb capacitat per a 70 llocs es-



Full de disposicions i actes administratius

746

colars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2000-01.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats en la modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 2 unitats en la modalitat de cièn-
cies de la naturalesa i de la salut amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats en
la modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars.

(02.129.178)

RESOLUCIÓ ENS/1686/2002, de 7 de
juny, per la qual es dóna publicitat al re-
sultat del sorteig públic realitzat per tal de
determinar la combinació de lletres a par-
tir de la qual s’efectuaran les ordenacions
alfabètiques en el procés de preinscripció
i matriculació d’alumnat de determinats
ensenyaments per al curs escolar 2002-
2003.

Atesa la Resolució ENS/524/2002, d’11 de
març, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matriculació d’alumnat als cen-
tres docents sufragats amb fons públics que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral, 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 pre-
inscripció i matriculació d’alumnat que pre-
veu el Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel
qual s’estableix el règim d’admissió d’alum-
nat als centres docents públics, concertats
o sufragats amb fons públics (DOGC núm.
3573, de 12.2.2002);

D’acord amb el resultat del sorteig pú-
blic del dia 3 de juny de 2002, fet a la seu
central del Departament d’Ensenyament,
per dirimir les situacions d’empat del pro-
cés de preinscripció i matriculació d’alum-
nat dels ensenyaments de l’educació pos-
tobligatòria, arts plàstiques i disseny i grau
mitjà de música o dansa,

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’alumnat dels ense-
nyaments de l’educació postobligatòria, arts
plàstiques i disseny, i grau mitjà de música
o dansa, per al curs escolar 2002-2003, que
és la següent: B, O.

Barcelona, 7 de juny de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.157.002)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/798/2002, de 26 de març, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura de la llar d’infants privada Els Bar-
rufets, de Sant Andreu de Llavaneres (DOGC
núm. 3615, pàg. 6393, de 15.4.2002).

Havent observat una errada al text origi-
nal català i castellà de l’esmentada Reso-
lució, tramès al DOGC i publicat al núm.
3615, pàg. 6393, de 15.4.2002, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàgina 6394, a l’annex, on diu:
“S’autoritza el canvi de titularitat, que pas-

sa a ser Els Barrufets de Llavaneres, amb
núm. de NIF B60539616, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.”,
ha de dir:

“S’autoritza el canvi de titularitat, que pas-
sa a ser Els Barrufets de Llavaneres, SL,
amb núm. de NIF B60539616, amb efectes
a partir del dia 1 del mes següent al de la
seva publicació al DOGC.”.

Barcelona, 28 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.134.110)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/1067/2002, de 22 d’abril, per la qual
es dicten les instruccions sobre els despla-
çaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres docents públics d’en-
senyaments infantil i primari i secundaris, i
sobre les adjudicacions de destinacions
provisionals als funcionaris i al personal in-
terí del cos de mestres i dels cossos de
professorat d’ensenyaments secundaris per
al curs 2002-2003 (DOGC núm. 3626, pàg.
7496, de 30.4.2002).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
blicat al número 3626, pàgina 7496, de
30.4.2002, se’n detalla la oportuna cor-
recció.

A l’annex 2, pàgina 7503, a l’apartat b.1
de la base 6.2, on diu:

“...que figura a l’annex del Decret 133/
2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401,
d’1.2.2001)”,
ha de dir:

“...que figura a l’annex del Decret 133/
2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401,
d’1.6.2001).

A l’annex 6, a la pàgina 7538, on diu:
“Delegació Territorial de Tarragona
”Zona de desplaçament: 430047 Alcanar
”Municipi: 43004 Alcanar
”Centres:
”43007087 IES Sòl de Riu (1)

”Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)
”Municipi: 43044 la Sénia
”Centres:
”43006681 IES La Sénia (1)
”Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560)
”Municipi: 43156 Ulldecona
”Centres:
”43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1)
”Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)
”Zona de desplaçament: 430387 Cam-

brils
”Municipi: 43038 Cambrils”,

ha de dir:
“Delegació Territorial de Tarragona
”Zona de desplaçament: 430387 Cam-

brils
”Municipi: 43038 Cambrils”.

A l’annex 6, a la pàgina 7539, on diu:
“Delegació Territorial de les Terres de

l’Ebre
”Zona de desplaçament: 430147 Am-

posta
”Municipi: 43014 Amposta”,

ha de dir:
“Delegació Territorial de les Terres de

l’Ebre
”Zona de desplaçament: 430047 Alcanar
”Municipi: 43004 Alcanar
”Centres:
”43007087 IES Sòl de Riu (1)
”Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)
”Municipi: 43044 la Sénia
”Centres:
”43006681 IES La Sénia (1)
”Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560)
”Municipi: 43156 Ulldecona
”Centres:
”43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1)
”Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)
”Zona de desplaçament: 430147 Am-

posta
”Municipi: 43014 Amposta”.

Barcelona, 13 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.141.109)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/1068/2002, de 22 d’abril, per la qual
es dicten instruccions relatives a l’assigna-
ció de destinacions al professorat de reli-
gió catòlica en centres docents públics de-
pendents del Departament d’Ensenyament,
per al curs 2002-2003 (DOGC núm. 3626,
pàg. 7539, de 30.4.2002).

Havent observat errades al text de l’esmen-
tada Resolució, tramès al DOGC i publicat al
número 3626, pàgina 7539, de 30.4.2002,
se’n detalla la oportuna correcció.

A l’annex 3, a la pàgina 7574, on diu:
“Delegació Territorial de Tarragona
”Zona de desplaçament: 430047 Alcanar
”Municipi: 43004 Alcanar
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa
”Centres:
”43007087 IES Sòl de Riu (1)
”Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)
”Municipi: 43044 la Sénia
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa
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”Centres:
”43006681 IES La Sénia (1)
”Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560)
”Municipi: 43156 Ulldecona
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa
”Centres:
”43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1)
”Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)
”Zona de desplaçament: 430387 Cam-

brils
”Municipi: 43038 Cambrils
”Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona”,

ha de dir:
“Delegació Territorial de Tarragona
”Zona de desplaçament: 430387 Cam-

brils
”Municipi: 43038 Cambrils
”Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona”.

A l’annex 3, a la pàgina 7575, on diu:
“Delegació Territorial de les Terres de

l’Ebre
”Zona de desplaçament: 430147 Am-

posta
”Municipi: 43014 Amposta
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa”,

ha de dir:
“Delegació Territorial de les Terres de

l’Ebre
”Zona de desplaçament: 430047 Alcanar
”Municipi: 43004 Alcanar
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa
”Centres:
”43007087 IES Sol de Riu (1)
”Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)
”Municipi: 43044 la Sénia
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

”Centres:
”43006681 IES La Sénia (1)
”Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560)
”Municipi: 43156 Ulldecona
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa
”Centres:
”43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1)
”Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)
”Zona de desplaçament: 430147 Am-

posta
”Municipi: 43014 Amposta
”Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa”.

Barcelona, 13 de maig de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.141.110)
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