
921

Núm. 919
Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

Adreça Internet: http://www.gencat.es/ense/depart/indnorma.htm

Núm. 919, any XX, juliol 2002

SUMARI

RESOLUCIÓ ENS/1992/2002, de 4 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat L’Estel, del Prat de Llobregat.
(DOGC núm. 3677, de 15.7.2002). ...... 922

RESOLUCIÓ ENS/1993/2002, de 3 de
juliol, per la qual es disposa el trasllat
de domicili d’un col·legi d’educació
infantil i primària de Barcelona. (DOGC
núm. 3677, de 15.7.2002). ................... 923

RESOLUCIÓ ENS/1994/2002, de 3 de
juliol, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Els Pins-Pirineus,
de Santa Coloma de Gramenet. (DOGC
núm. 3677, de 15.7.2002). ................... 923

RESOLUCIÓ ENS/1995/2002, de 4 de
juliol, per la qual es disposa el trasllat de
domicili d’un institut d’educació secun-
dària de Sant Pere de Ribes. (DOGC
núm. 3677, de 15.7.2002). ................... 923

RESOLUCIÓ ENS/2011/2002, de 8 de
juliol, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació al primer
nivell d’ensenyaments d’idiomes per als
alumnes de les escoles oficials d’idio-
mes per al curs 2002-2003. (DOGC
núm. 3678, de 16.7.2002). ................... 923

RESOLUCIÓ ENS/2012/2002, de 2 de
juliol, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat
Elisabeth, de Salou. (DOGC núm. 3678,
de 16.7.2002). ...................................... 924

RESOLUCIÓ ENS/2013/2002, de 2 de
juliol, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Elisabeth, de Salou.
(DOGC núm. 3678, de 16.7.2002). ...... 925

FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/2014/2002, d’1 de
juliol, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Nit i Dia, de Torredembarra.
(DOGC núm. 3678, de 16.7.2002). ...... 925

RESOLUCIÓ ENS/2015/2002, d’1 de
juliol, de cessament d’activitats del
centre docent privat Bosch i Gimpera,
de Barcelona. (DOGC núm. 3678,
de 16.7.2002). ...................................... 926

RESOLUCIÓ ENS/2016/2002, de 3 de
juliol, per la qual s’autoritza la modi-
ficació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Escola Pia Balmes,
de Barcelona. (DOGC núm. 3678,
de 16.7.2002). ...................................... 926

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Reso-
lució ENS/911/2002, de 9 d’abril, per
la qual es convoca la prova específica
d’accés als cicles de formació especí-
fica de grau mitjà i de grau superior
d’arts plàstiques i disseny corresponent
a l’any 2002 (DOGC núm. 3621, pàg.
6977, de 23.4.2002). (DOGC núm.
3678, de 16.7.2002). ............................ 926

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/217/2002, de 6 de febrer, que dóna
compliment a les interlocutòries dictades
en data 22 de juny de 2001 per la Secció
Quarta de la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en els incidents d’execució de
les sentències dictades en els recursos
contenciosos administratius números
248/1992 i 776/1992,  DOGC núm.
3574, pàg. 2786, de 13.2.2002. (DOGC
 núm. 3678, de 16.7.2002). ................. 927

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/1390/2002, de 10 de maig, d’as-
signació de destinació de funcionaris do-
cents a l’institut d’educació secundària
Vall d’Hebron, de Barcelona, DOGC
núm. 3643, pàg. 9379, de 27.5.2002.
(DOGC núm. 3678, de 16.7.2002). ...... 927

EDICTE de 18 de juny de 2002, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Novaula, Escola de Turisme, de
Sant Cugat del Vallès. (DOGC núm.
3678, de 16.7.2002). ............................ 927

RESOLUCIÓ ENS/2047/2002, de 10 de
juliol, per la qual es fan públiques les
llistes d’aspirants que han superat les
proves per a la provisió de places do-
cents convocades mitjançant la Reso-
lució ENS/3/2002, de 8 de gener.
(DOGC núm. 3679, de 17.7.2002). ...... 927

RESOLUCIÓ ENS/2048/2002, de 10 de
juliol, per la qual es fan públiques les
llistes dels funcionaris de carrera del cos
de mestres, del cos de professors d’en-
senyament secundari i del cos de pro-
fessors tècnics de formació professio-
nal declarats aptes en el procediment
d’adquisició de noves especialitats ob-
jecte de convocatòria per la Resolució
ENS/3/2002, de 8 de gener. (DOGC
núm. 3679, de 17.7.2002). ................... 932

ANUNCI de convocatòria per a l’ad-
judicació d’un contracte de serveis
(exp. 1382/2002). (DOGC núm. 3679,
de 17.7.2002). ...................................... 933

ANUNCI de convocatòria per a l’ad-
judicació d’un contracte d’obres
(exp. 1144/02). (DOGC núm. 3680,
de 18.7.2002). ...................................... 933

RESOLUCIÓ ENS/2075/2002, de 9 de
juliol, de citació a termini d’interessats
en el recurs contenciós administratiu
núm. 645/2002, interposat per la Fede-
ració d’Associacions de Pares d’Alum-
nes de Catalunya. (DOGC núm. 3682,
de 22.7.2002). ...................................... 934

RESOLUCIÓ ENS/2077/2002, d’1 de
juliol, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre docent pri-
vat Conservatori Elemental de Música
Escolania de Montserrat, de Monistrol



Full de disposicions i actes administratius

922

de Montserrat. (DOGC núm. 3682,
de 22.7.2002). ...................................... 934

ANUNCI de convocatòria per a l’ad-
judicació d’un contracte de servei
(exp. 0882/02). (DOGC núm. 3682,
de 22.7.2002). ...................................... 934

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudi-
cació d’un contracte d’arrendament amb
opció de compra de material informàtic
i per al batxillerat científic (exp. 50/02).
(DOGC núm. 3682, de 22.7.2002). ...... 935

RESOLUCIÓ ENS/2076/2002, de 12
de juliol, de citació a termini d’interes-
sats en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 75/2002, procediment
abreujat, interposat per la senyora Núria
Bernaus Saltiveri. (DOGC núm. 3683,
de 23.7.2002). ...................................... 936

ORDRE ENS/264/2002, de 18 de juliol,
per la qual s’obre convocatòria pública
per a la concessió de subvencions per
a la creació i la consolidació de places
escolars de primer cicle d’educació in-
fantil en centres de titularitat municipal.
(DOGC núm. 3684, de 24.7.2002). ...... 936

RESOLUCIÓ ENS/2108/2002, de 16 de
juliol, de convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspi-
rants per cobrir places vacants o subs-
titucions en règim d’interinitat en cen-
tres docents públics d’ensenyaments no
universitaris per al curs 2002-2003.
(DOGC núm. 3684, de 24.7.2002). ...... 938

ANUNCI de convocatòria per a l’adju-
dicació d’un contracte de subministra-
ment (exp. 0139/02). (DOGC núm.
3684, de 24.7.2002). ............................ 943

RESOLUCIÓ ENS/2112/2002, de 9 de
juliol, per la qual s’implanten i se supri-
meixen cicles formatius de formació
professional de grau mitjà o de grau
superior en diversos centres docents.
(DOGC núm. 3685, de 25.7.2002). ...... 944

RESOLUCIÓ ENS/2113/2002, de 3 de
juliol, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Misha, de Barcelona. (DOGC
núm. 3685, de 25.7.2002). ................... 944

RESOLUCIÓ ENS/2114/2002, de 3 de
juliol, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre docent pri-
vat Clavé, de Tiana. (DOGC núm. 3685,
de 25.7.2002). ...................................... 945

RESOLUCIÓ ENS/2115/2002, de 3 de
juliol, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Hamelín, d’Alella.
(DOGC núm. 3685, de 25.7.2002). ...... 945

RESOLUCIÓ ENS/2116/2002, de 8 de
juliol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Euroaula, de Barce-
lona. (DOGC núm. 3685, de 25.7.2002). 946

RESOLUCIÓ ENS/2117/2002, de 9 de
juliol, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del cen-

tre docent privat Teresià, de Tortosa.
(DOGC núm. 3685, de 25.7.2002). ...... 946

RESOLUCIÓ ENS/2130/2002, de 18 de
juliol, d’homologació de llibres de text
i materials curriculars per a l’alumnat
dels centres docents públics i privats
d’ensenyament no universitari. (DOGC
núm. 3685, de 25.7.2002). ................... 947

RESOLUCIÓ ENS/2131/2002, de 16
de juliol, per la qual es modifiquen els
concerts educatius de centres docents
privats d’educació especial. (DOGC
núm. 3685, de 25.7.2002). ................... 947

ANUNCI de convocatòria per a l’ad-
judicació d’un contracte de servei
(exp. 1206/02). (DOGC núm. 3685,
de 25.7.2002). ...................................... 949

RESOLUCIÓ ENS/2142/2002, de 19 de
juliol, de regulació de la fase de pràcti-
ques que preveu 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 especialitats. (DOGC núm.
3686, de 26.7.2002). ............................ 949

RESOLUCIÓ ENS/2118/2002, de 12
de juliol, de citació a termini d’interes-
sats en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 167/2002, procediment
abreujat, interposat pel senyor Joaquín
Herrero Rodríguez. (DOGC núm. 3686,
de 26.7.2002). ...................................... 951

EDICTE d’11 de juliol de 2002, pel qual
es notifica la Resolució de 22 de maig
de 2002 de l’expedient disciplinari inco-
at per la Resolució de 10 de juliol de
2001 al senyor Benito Fernández Plazas.
(DOGC núm. 3686, de 26.7.2002). ...... 951

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2002, que
modifica la resolució d’1 de setembre de
1995, per la qual s’estableix la distribu-
ció horària del personal dels serveis
educatius del Departament d’Ensenya-
ment. .................................................... 951

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2002, per
la qual es convoca concurs públic entre
els centres docents públics d’educació
primària de Catalunya, per participar en
projectes d’innovació en el camp de l’en-
senyament-aprenentatge de les llengües
estrangeres. .......................................... 951

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2002, per
la qual es convoca concurs públic, en-
tre els centres docents públics d’edu-
cació secundària de Catalunya, per
participar en projectes d’innovació en el
camp de l’ensenyament-aprenentatge
de les llengües estrangeres. ................. 953

RESOLUCIÓ ENS/1992/2002, de 4 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat L’Estel, del Prat de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat L’Estel, del Prat de
Llobregat, en petició d’ampliació d’unitats
de primer cicle del nivell d’educació infantil,
llar d’infants, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
L’Estel, del Prat de Llobregat, per amplia-
ció d’unitats de primer cicle del nivell d’edu-
cació infantil, llar d’infants, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—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.

Sant Feliu de Llobregat, 4 de juny de 2002

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08059381.
Denominació: L’Estel.
Adreça: c. Indústries, 83.
Titular: Miriam & Silvia, SL.
NIF: B62122288.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de pri-
mer cicle d’educació infantil de llar d’infants
amb capacitat per a 20 llocs escolars, amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 61 llocs escolars.

(02.141.019)
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RESOLUCIÓ ENS/1993/2002, de 3 de ju-
liol, per la qual es disposa el trasllat de
domicili d’un col·legi d’educació infantil i
primària de Barcelona.

El col·legi d’educació infantil i primària
Tàber, de Barcelona, amb número de codi
08043899, ocupa provisionalment l’edifici
situat al carrer Isaac Albéniz, 29.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Tàber, de Barcelona, amb número
de codi 08043899, al carrer dels Esports,
9, amb efectes acadèmics i administratius
des del dia 7.5.2002.

La Delegació Territorial de Barcelona I
(ciutat) prendrà les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 3 de juliol de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.158.079)

RESOLUCIÓ ENS/1994/2002, de 3 de ju-
liol, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica al col·legi d’educació
infantil i primària Els Pins-Pirineus, de San-
ta Coloma de Gramenet.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent al col·legi
d’educació infantil i primària Els Pins-Piri-
neus, de Santa Coloma de Gramenet, per
atribuir-li una nova denominació específica,
es va instruir l’expedient corresponent.

S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exi-
geix l’article 6 de l’annex del Decret 198/1996,
de 12 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació infantil i primà-
ria.

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Els Pins-Pirineus, de Santa Coloma de
Gramenet, amb número de codi 08059767,
ubicat al carrer Pirineus, 5-7, de la comarca
del Barcelonès, la denominació específica de
Tanit.

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

publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.158.074)

RESOLUCIÓ ENS/1995/2002, de 4 de ju-
liol, per la qual es disposa el trasllat de
domicili d’un institut d’educació secundària
de Sant Pere de Ribes.

L’institut d’educació secundària Can
Puig, de Sant Pere de Ribes, amb número
de codi 08042056, ocupa provisionalment
l’edifici situat al carrer Major, s/n.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

Traslladar l’institut d’educació secundà-
ria Can Puig, de Sant Pere de Ribes, amb
número de codi 08042056, al carrer Joan
Maragall, s/n, amb efectes acadèmics i
administratius des del dia 10.4.2002.

La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessà-
ries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 4 de juliol de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.183.101)

RESOLUCIÓ ENS/2011/2002, de 8 de ju-
liol, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matriculació al primer nivell
d’ensenyaments d’idiomes per als alumnes
de les escoles oficials d’idiomes per al curs
2002-2003.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,

indica al seu article 50 que els ensenya-
ments d’idiomes que s’imparteixen a les
escoles oficials tenen consideració d’ense-
nyaments de règim especial.

El Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual
s’estableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics, regula l’accés a
les escoles oficials d’idiomes.

Per tal de regular l’admissió d’alumnes
al primer nivell dels ensenyaments d’idio-
mes impartits per les escoles oficials d’idi-
omes de Catalunya,

Resolc:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució regula el procés de

preinscripció i matriculació del primer nivell
de l’ensenyament d’idiomes impartit a les
escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

Article 2. Oferta de places escolars
2.1 Abans de l’inici del període de pre-

inscripció, la corresponent delegació terri-
torial del Departament d’Ensenyament co-
municarà a cada escola oficial d’idiomes de
la seva demarcació el nombre de grups a
oferir de cadascun dels idiomes que impar-
teix. El nombre de places escolars de cada
grup serà de 30.

La direcció del centre informarà com a mí-
nim, al tauler d’anuncis del centre, sobre:

a) Idiomes i cursos que imparteix.
b) Oferta de serveis diferents de l’ense-

nyament reglat dels idiomes.
c) Horaris de les classes.
2.2 Determinació de vacants.
El nombre de vacants de cada grup serà

el que resulti de deduir del nombre de pla-
ces de cada grup la reserva corresponent
als alumnes procedents del curs anterior i
als alumnes repetidors del mateix centre.

Pel que fa al concepte d’alumnes repeti-
dors, les escoles oficials d’idiomes poden
establir criteris interns per regular el règim
de repetició dels alumnes oficials, que en
tot cas hauran de permetre a qualsevol
alumne cursar com a mínim dos cursos de
cadascun dels que preveu l’actual pla d’es-
tudis, i preveure mecanismes per mitjà dels
quals es pugui autoritzar excepcionalment
la repetició en règim oficial a alumnes que
ho demanin raonadament quan ja han su-
perat el nombre màxim de cursos que l’es-
cola permet repetir amb caràcter general.

La direcció de l’escola oficial d’idiomes
farà públic, al tauler d’anuncis del centre, el
nombre de places vacants de cada idioma
i nivell abans d’acabar el període de preins-
cripció.

Article 3. Condicions dels alumnes
Per accedir als ensenyaments de les es-

coles oficials d’idiomes serà requisit impres-
cindible haver cursat el primer cicle de l’en-
senyament secundari obligatori o tenir el títol
de graduat escolar o el certificat d’escola-
ritat o d’estudis primaris.

Article 4. Sol·licituds
4.1 Preinscripció.
Les preinscripcions es formalitzaran en

l’imprès oficial de sol·licitud que facilitaran
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gratuïtament els centres i que és a disposi-
ció dels interessats a la web del Departa-
ment d’Ensenyament a l’adreça http://
www.gencat.es/ense.

La sol·licitud de preinscripció es presen-
tarà en el centre al qual es vol accedir.

La presentació de sol·licituds en més
d’una escola comporta la pèrdua dels drets
d’elecció de centre.

L’escola oficial que rebi la sol·licitud d’ad-
missió lliurarà a cada sol·licitant un resguard
numerat, datat i segellat que acrediti la seva
petició. A aquest efecte, les escoles nume-
raran de manera correlativa les sol·licituds
de preinscripció per idiomes i cursos, o per
idiomes i proves de nivell de cicle.

No es podrà percebre cap quantitat pel
concepte de preinscripció.

4.2 Proves de nivell.
Abans de l’inici del període de preinscrip-

ció cada escola oficial farà públiques al tau-
ler d’anuncis del centre les dates en què es
realitzaran les proves de nivell que preveu
l’article 15.2 de l’esmentat Decret 31/2002,
de 5 de febrer, per als alumnes que vulguin
accedir a segon, tercer, o cinquè curs de
l’idioma sol·licitat.

4.3 Priorització de les sol·licituds.
Quan el nombre de sol·licituds d’admis-

sió per a un determinat idioma i centre sigui
superior al nombre de vacants ofertes, les
sol·licituds es prioritzaran d’acord amb el
que preveu l’article 15.1 del Decret 31/2002.

4.4 Publicitat i reclamacions.
En el termini que estableixi el calendari

de preinscripció i matrícula del centre, la
direcció del centre farà pública la relació de
sol·licituds amb indicació de la prioritat
corresponent al tauler d’anuncis del centre.
S’obrirà un termini de presentació de recla-
macions a la llista davant la mateixa escola
oficial d’idiomes de durada no superior a tres
dies hàbils. La direcció del centre resoldrà
les reclamacions l’endemà de la finalització
del seu termini de presentació. Acabat el
període de resolució de reclamacions es farà
pública la relació d’alumnes admesos al
tauler d’anuncis de l’escola i farà arribar, el
mateix dia, a la comissió d’escolarització,
les relacions d’alumnes que no hagin pogut
ser admesos, amb indicació de l’idioma.

Contra la llista d’alumnes admesos es pot
interposar recurs d’alçada davant el dele-
gat territorial del Departament d’Ensenya-
ment, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data en què es faci publica
la relació esmentada. La resolució del re-
curs exhaureix la via administrativa.

Article 5. Comissió d’escolarització de les
escoles oficials d’idiomes

D’acord amb l’article 21 del Decret 31/
2002, de 5 de febrer, els delegats territori-
als del Departament d’Ensenyament dispo-
saran que es constitueixi, al seu àmbit ter-
ritorial, una comissió d’escolarització de les
escoles oficials d’idiomes, comissió que
vetllarà per l’assignació de les places va-
cants en les diferents escoles d’idiomes
entre els preinscrits que no han obtingut pla-
ça, així com pel compliment, al llarg de tot
el procés de preinscripció, de les normes
sobre admissió d’alumnat.

Cada comissió d’escolarització estarà
constituïda pels membres següents:

Un inspector d’ensenyament, designat pel
corresponent delegat territorial del Depar-
tament d’Ensenyament, que en serà el pre-
sident i a qui correspondrà la direcció tèc-
nica de tot el procés.

El director d’una escola oficial d’idiomes,
a proposta dels directors de les escoles
oficials d’idiomes en l’àmbit de la delega-
ció territorial.

Un representant de l’ajuntament del mu-
nicipi, a proposta de l’ajuntament.

Un representant dels alumnes que sigui
membre del consell escolar d’una de les
escoles oficials d’idiomes.

La comissió d’escolarització es constitui-
rà abans de l’inici del període de preinscrip-
ció i designarà el secretari d’entre els seus
membres.

Article 6. Matriculació
Les escoles oficials d’idiomes faran pú-

blica al tauler d’anuncis la documentació
que cal aportar per a la formalització de la
matrícula. En el moment de formalitzar la
matricula l’alumnat en farà efectiu el seu
import.

L’alumnat haurà d’acreditar documental-
ment, abans de matricular-se, que reuneix
les circumstàncies al·legades. La manca de
documentació acreditativa suposarà la
pèrdua de l’opció de matrícula. La falsifi-
cació o ocultació de dades en relació amb
les condicions de la sol·licitud comporta la
pèrdua dels drets de matriculació en qual-
sevol moment del curs, sense perjudici de
la responsabilitat en què es pugui incórrer.

Finalitzat el període de matrícula, les es-
coles oficials d’idiomes trametran un infor-
me al delegat o delegada territorial corres-
ponent del Departament d’Ensenyament,
que inclourà una valoració de tot el procés
i de les xifres d’alumnes admesos en ca-
dascun dels idiomes i cursos i una certifica-
ció de la direcció del centre on s’acrediti la
correcta observança de les normes d’admis-
sió d’alumnes al centre, i també, en cas que
n’hi hagi, els incidents que s’hagin produït,
les causes que els han generat i les soluci-
ons que s’han adoptat.

Els alumnes que no es matriculin segons
el calendari establert perdran el dret a la
plaça i aquesta s’acumularà a les possibles
vacants.

Article 7. Calendari d’actuacions
La direcció del centre farà públic, no més

tard del 25 de juliol, el calendari d’actuaci-
ons relacionades amb la preinscripció i
matrícula, que contindrà com a mínim les
dates de preinscripció, de publicació de les
llistes de preinscrits, de reclamacions, de
publicació de la llista d’admesos i de les
dates de matrícula.

El procés no s’iniciarà abans del dia 2 de
setembre ni més tard del 4 de setembre. El
període de preinscripció serà de fins a cinc
dies hàbils dintre de la primera quinzena de
setembre. La matriculació no acabarà més
tard del 26 de setembre.

La direcció del centre lliurarà a la delega-
ció territorial corresponent aquest calendari
abans del 23 de juliol.

A continuació, si s’escau, s’obrirà un pe-
ríode extraordinari de matrícula, segons el
que disposi la delegació territorial d’ense-
nyament corresponent.

En cas que l’escola oficial d’idiomes ofe-
reixi places en horari de durada seminten-
siva, el procés de sol·licitud i matrícula cor-
responent al segon període es realitzarà
entre el 13 de gener i el 3 de febrer del 2003.

El curs escolar començarà no més tard
del dia 30 de setembre.

Article 8, Als efectes de dirimir les situaci-
ons d’empat que preveu l’article 15.1 del
Decret 31/2002, de 5 de febrer, cada esco-
la oficial d’idiomes efectuarà un sorteig
públic en el lloc i l’hora que, amb una ante-
lació mínima de 48 hores, s’haurà fet públic
al tauler d’anuncis del centre.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs d’alçada da-
vant 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 ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 8 de juliol de 2002

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(02.186.033)

RESOLUCIÓ ENS/2012/2002, de 2 de ju-
liol, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Elisa-
beth, de Salou.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Elisabeth, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, es
va instruir l’expedient corresponent.

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, 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’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat que consta a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que s’hi
especifiquen.

—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 Oicial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
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veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Tarragona, 2 de juliol de 2002

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Salou.
Localitat: Salou.
Núm. de codi: 43008146.
Denominació: Elisabeth.
Adreça: c. Estanyents.
Titular: Elisabeth, SCCL.
NIF: F43020536.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Elisabeth, amb efectes
a partir de la fi del curs 2001-2002.

(02.158.081)

RESOLUCIÓ ENS/2013/2002, de 2 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Elisabeth, de Salou.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Elisabeth, en petició
d’ampliació d’unitats d’educació infantil, es
va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat

Elisabeth, per ampliació d’unitats d’educa-
ció infantil, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Tarragona, 2 de juliol de 2002

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Salou.
Localitat: Salou.
Núm. de codi: 43004967.
Denominació: Elisabeth.
Adreça: c. Terrer, s/n.
Titular: Elisabeth, SCCL.
NIF: F43020536.

S’autoritza l’ampliació de tres unitats del
primer cicle d’educació infantil, llar d’in-
fants, amb efectes a partir de l’inici del curs
2002-2003.

S’autoritza l’ampliació de dues unitats del
segon cicle d’educació infantil, parvulari,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-
2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
Educació infantil de primer cicle: 3 uni-

tats de llar d’infants, amb capacitat per a
41 llocs escolars.

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats
de parvulari, amb capacitat per a 131 llocs
escolars.

Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.
Educació secundària obligatòria:
4 unitats amb capacitat per a 120 llocs

escolars.

(02.158.080)

RESOLUCIÓ ENS/2014/2002, d’1 de juli-
ol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Nit i Dia, de Torredembarra.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent pr ivat Nit i  Dia, de

Torredembarra, en petició de canvi de titu-
laritat, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el 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
Nit i Dia de Torredembarra, per canvi de
titularitat 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 ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oicial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administrat iu
comú.

Tarragona, 1 de juliol de 2002

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Torredembarra.
Localitat: Torredembarra.
Núm. de codi: 43008183.
Denominació: Nit i Dia.
Adreça: c. Onze de setembre, 6.
Titular: Ana Pérez Ruiz.
NIF: 035123781K.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Llar d’infants Nit i Dia, SL, amb
núm. de NIF B43513845, amb efectes a
partir de l’endemà de la seva publicació al
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’in-
fants, amb capacitat per a 36 llocs esco-
lars.

(02.151.148)
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RESOLUCIÓ ENS/2015/2002, d’1 de juli-
ol, de cessament d’activitats del centre
docent privat Bosch i Gimpera, de Bar-
celona.

Per la Resolució de 22 de gener de 2002
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Bosch
i Gimpera, de Barcelona, que es va notificar
amb data 6 de febrer de 2002.

Atès que s’ha exhaurit el termini que per a
l’audiència a l’interessat marca la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sense que s’hagin pre-
sentat les al·legacions corresponents;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Bosch i Gimpera,
de Barcelona, ubicat al c. Balmes, 21, amb
núm. de codi 08056067, amb efectes a
partir de la fi del curs 1997-98.

—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 Oicial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 1 de juliol de 2002

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

Antoni Llobet i Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

(02.155.001)

RESOLUCIÓ ENS/2016/2002, de 3 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Escola Pia Balmes, 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 Escola Pia Balmes, de
Barcelona, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació infantil, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia Balmes, de Barcelona, per am-
pliació d’unitats d’educació infantil, en els
termes que s’especif iquen 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 Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 3 de juliol de 2002

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

Antoni Llobet i Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011941.
Denominació: Escola Pia Balmes.
Adreça: c. Balmes, 208.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

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 2002-03.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
9 unitats de parvulari amb capacitat per

a 225 llocs escolars.
Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

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

(02.158.078)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/911/2002, de 9 d’abril, per la qual es
convoca la prova específica d’accés als
cicles de formació específica de grau mitjà
i de grau superior d’arts plàstiques i disseny
corresponent a l’any 2002 (DOGC núm.
3621, pàg. 6977, de 23.4.2002).

Havent observat determinades errades en
el text català i castellà de l’esmentada re-
solució, tramès al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i publicat al núm. 3621,
pàg. 6977, de 23.4.2002, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 6980, a l’annex 6, a Matèries
de batxillerat concordants amb les diferents
famílies professionals, on diu:

“Disseny gràfic, arts aplicades al llibre,
arts aplicades al mur, tèxtils artístics, art
floral: Fonaments de disseny, dibuix tècnic,
dibuix artístic, imatge, tècniques d’expres-
sió graficoplàstica.

”Disseny industrial, disseny d’interiors,
arts aplicades de l’escultura, joieria d’art,
arts aplicades a la indumentària, ceràmica
artística, esmalts artístics, arts del vidre:
fonaments de disseny, dibuix tècnic, volum,
dibuix artístic, imatge, tècniques d’expres-
sió graficoplàstica.”,
ha de dir:

“Disseny gràfic: fonaments de disseny, di-
buix tècnic, dibuix artístic, imatge, tècniques
d’expressió graficoplàstica.

”Art floral, arts aplicades a la indumen-
tària, arts aplicades al llibre, arts aplicades
al mur, arts aplicades de l’escultura, cerà-
mica artística, disseny d’interiors, disseny
industrial, esmalts artístics, joieria d’art,
tèxtils artístics, vidre artístic: fonaments de
disseny, dibuix tècnic, volum, dibuix artís-
tic, imatge, tècniques d’expressió grafico-
plàstica.”.

Barcelona, 21 de juny de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.178.143)
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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/217/2002, de 6 de febrer, que dóna
compliment a les interlocutòries dictades en
data 22 de juny de 2001 per la Secció
Quarta de la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en els incidents d’execució de
les sentències dictades en els recursos con-
tenciosos administratius números 248/1992
i 776/1992 (DOGC núm. 3574, pàg. 2786,
de 13.2.2002).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 3574, pàg. 2786, de 13.2.2002,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 2788, al punt 15, on diu:
“...els interessats podran recuperar la do-

cumentació presentada davant la comissió
de selecció en data 19 d’abril de 2000...”,
ha de dir:

“...els interessats podran recuperar la do-
cumentació presentada davant la comissió
de selecció en data 19 d’abril de 2001...”.

Barcelona, 12 de juny de 2002

P. A. (Resolució de 28.3.2000)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(02.147.099)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/1390/2002, de 10 de maig, d’assig-
nació de destinació de funcionaris docents
a l’institut d’educació secundària Vall d’He-
bron, de Barcelona (DOGC núm. 3643, pàg.
9379, de 27.5.2002).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 3643, pàg. 9379, de 27.5.2002,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 9379, a l’annex, on diu:
“Cos: professors d’ensenyament secun-

dari.
”Especialitat: física i química.
”Nom: M. Esther de Suso Lafuente.
”NIF: 37.573.248-B.”,

ha de dir:
“Cos: professors d’ensenyament secun-

dari.
”Especialitat: física i química.
”Nom: M. Esther de Suso Lafuente.
”NIF: 13.285.037-F.”.

Barcelona, 1 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.154.025)

EDICTE de 18 de juny de 2002, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Novaula, Escola de Turisme, de Sant Cugat
del Vallès.

En l’expedient d’ofici de cessament d’ac-
tivitats del centre docent privat Novaula,

Escola de Turisme, de Sant Cugat del Vallès,
es va intentar notificar en dates 15 de maig
i 16 de maig de 2002 l’inici de l’expedient
i el tràmit de vista i audiència al seu titular,
Centre d’Estudis Sant Cugat, SA, al domi-
cili del carrer Valldoreix, 22, de Sant Cugat
del Vallès. La notificació esmentada va ser
retornada pel Servei de Correus en data 27
de maig 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 al Centre
d’Estudis Sant Cugat, SA, l’inici d’ofici de
l’expedient de cessament d’activitats del
centre docent privat Novaula, Escola de
Turisme, de Sant Cugat del Vallès.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’article
84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
l’expedient és a disposició de la persona in-
teressada a les dependències del carrer
Marqués de Comillas, 67-69, Secció de
Gestió de Centres, de la Delegació Territorial
del Vallès Occidental del Departament d’En-
senyament, de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar 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 esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Sabadell, 18 de juny de 2002

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(02.165.093)

RESOLUCIÓ ENS/2047/2002, de 10 de
juliol, per la qual es fan públiques les llistes
d’aspirants que han superat les proves per
a la provisió de places docents convoca-
des mitjançant la Resolució ENS/3/2002, de
8 de gener.

De conformitat amb el que disposa la base
8.3.6 de la Resolució ENS/3/2002, de 8 de
gener (DOGC núm. 3554, de 16.1.2002), de
convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats, i vistes les
propostes d’aspirants seleccionats fetes pú-
bliques per cada tribunal;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques, per
cossos i especialitats, dels aspirants que
han estat seleccionats en el procediment se-
lectiu, la convocatòria del qual es va obrir
mitjançant la Resolució ENS/3/2002, de 8
de gener, per a la provisió de places de
funcionaris docents dels cossos de mestres,
del cos de professors d’ensenyament se-
cundari, del cos de professors tècnics de

formació professional i del cos de profes-
sors d’escoles oficials d’idiomes a Cata-
lunya, amb indicació del número d’ordre i la
puntuació total obtinguda per cada aspirant,
segons consta a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, d’acord amb l’ordre establert a la base
8.3.5 de la Resolució de convocatòria.

—2 En el termini de vint dies naturals a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els aspirants
seleccionats hauran de presentar a la Direc-
ció General de Recursos Humans (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona), o per
qualsevol dels mitjans que assenyala l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
trat iu comú, e ls documents a què fa
referència la base 9 de la Resolució ENS/3/
2002, de 8 de gener, de convocatòria del
procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que dintre del
termini fixat i llevat dels casos de força major
no presentin la documentació requerida, o
bé en els casos en els quals s’observi a partir
de la revisió de la documentació que els
manca algun dels requisits assenyalats a la
base 2 de la Resolució de convocatòria, no
podran ser nomenats funcionaris de carre-
ra i quedaran sense efectes les seves actu-
acions en el procediment selectiu, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial.

—3 Les destinacions adjudicades amb ca-
ràcter provisional es faran públiques a les de-
legacions territorials i a la seu central del De-
partament d’Ensenyament i a través d’Inter-
net a la web del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.es/ense, durant la segona
quinzena de juliol de 2002.

La resolució definitiva i les llistes corres-
ponents es faran públiques als taulers
d’anuncis de les delegacions territorials i a
través d’Internet a la web del Departament
durant la primera quinzena del mes d’agost
de 2002. La data de presa de possessió de
la destinació adjudicada tindrà efectes eco-
nòmics i administratius d’1 de setembre de
2002. La presa de possessió en el lloc
adjudicat haurà de fer-se el dia 2 de setem-
bre de 2002. Els qui no s’incorporin a les
destinacions adjudicades s’entendrà que
renuncien a tots els drets que els puguin cor-
respondre per la seva participació en el pro-
cediment selectiu, llevat que els hagi estat
autoritzat l’ajornament de la fase de pràcti-
ques o de la incorporació a aquesta.

—4 La Direcció General de Recursos Hu-
mans adoptarà les mesures necessàries per
a l’execució 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 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.
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Així mateix, poden interposar recurs de re-
posició, previ al recurs contenciós adminis-
tratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en
el termini d’un mes de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els

ANNEX

N=núm. d’ordre; T=puntuació total obtinguda; P=procediment de participació;
A=procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació;
E=procediment d’accés a un cos de grup superior; L=procediment d’ingrés lliure;
R=reserva per a aspirants amb disminucions.

articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, o qualsevol altre recurs que consi-
derin oportú per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 10 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

COS DE MESTRES

N Cognoms i nom NIF T P
Audició i llenguatge
001 Ferreres Canalda, Ana Isabel ........ 40934856P 08,0396 L
002 Tardiu Cortada, Rosa Maria ........... 40317340L 07,7782 L
003 Pons Portas, Josefina .................... 79295421T 07,2778 L
004 Peña Gallego, Eva M. de la ........... 43514864Z 06,9832 L
005 Carrasco Astals, Ana Maria ........... 46603495K 06,8944 L
006 Parramón Toval, Inés ..................... 43532024Q 06,8619 L
007 Escoda Gil, Josep ......................... 39871087N 06,8425 L
008 Sánchez Pla, Laura ........................ 46115431V 06,3259 L
009 Francès Morató, Silvia ................... 46672869G 06,2688 L
010 Subirana Caparros, Eva ................. 39371477P 06,0711 L
011 Fernández Montenegro, M. del Mar46605274Y 06,0281 L
012 Mitjà Farreros, Sara ....................... 77912336C 05,9445 L
013 Aoiz Linares, María Antonia ........... 46219167T 05,9392 L
014 Piña Lopera, María Isabel ............. 46642694M 05,8349 L
015 Escolà Queralt, Cristina ................ 43722407M 05,1024 L

Educació especial, pedagogia terapèutica
001 Roca Condom, Margarida ............. 46672454A 07,5374 L
002 Bayot Ortiz, Eila .............................. 43429696S 07,2704 L
003 Noguera Serra, Maria .................... 79304899W 07,2264 L
004 Ruíz Ortiz, José .............................. 39042392F 07,1977 L
005 Espinosa Canal, Montserrat .......... 77737014G 06,9831 L
006 Antequera Cuspinera, Eva ............ 38141884H 06,9133 L
007 Melo González, Josefa Isabel ....... 20006858D 06,5821 L
008 Espart Escoda, Marta .................... 78089610X 06,5454 L
009 Martín Aparicio, Maria Pilar .......... 46621476Q 06,4444 L
010 Márquez Cabello, Mireia ............... 46639510H 06,2942 L
011 Serra Moral, Glòria ........................ 46661537B 06,2763 L
012 Recasens Barahona, Montserrat ... 38440820T 06,0900 L
013 Agon Angrill, Ana M. ......................41080232R 06,0432 L
014 Martínez Forner, Maria Carmen .... 52601982Q 06,0131 L
015 Pomares Piñol, Anna ...................... 47682442S 05,7512 L
016 Esmoris Gimenez, Elena ................ 43692355Z 05,6767 L
017 Vinuesa Rocher, Alida .................... 52463482E 05,6355 L
018 Franquesa Roca, Elisabet .............. 33943824X 05,3178 L
019 Pérez García, Maite ....................... 43530931G 05,2800 L
020 Gine Capdevila, Meritxell ............... 78088019Y 05,0777 L

Educació infantil
001 Isus Ventura, Susana .................... 79281223Q 07,8221 L
002 Viñas Orriols, Marta ........................40437888R 07,5919 L
003 Gamo Martínez, M. Crispina .......... 39720408Y 07,3717 L
004 Coloma Costa, Elisabet ................ 40310119C 07,2555 L
005 Sierra Barrabes, Ana M. ................ 39878181E 07,1897 L
006 González Quero, Joana Dolors .... 44183186W 07,1554 L
007 Jiménez Jordan, Marta ................. 43454131R 07,1066 L
008 Serret Palau, Montserrat ................ 78068045L 07,0532 L
009 Ginata Granja, Ana ......................... 47620160V 07,0518 L
010 Martín López , Mercedes .............. 35033754Q 07,0469 L
011 Soler Noguera, Silvia ......................39186399B 06,9771 L
012 Romeu Silvestre, Maria Antonia .... 33862185K 06,9719 L
013 Argilés Pallarès, Carmen Pilar ....... 43723286X 06,9333 L
014 Romero Jiménez, Susana .............. 39719455L 06,9110 L
015 Ortínez Vives, Maria ....................... 77090861J 06,9000 L
016 González Ballesteros, Bernarda A. 38553454A 06,8441 L

N Cognoms i nom NIF T P
017 Acedo Bonete, Àngels .................. 37349866M 06,8404 L
018 Corral Lobato, Isabel ..................... 43417442C 06,8226 L
019 Buñuel Azor, Inmaculada ............... 35016464E 06,7933 L
020 Paül Gil, M. Alba ............................ 43705760X 06,7447 L
021 Mingote Vilamajó, Alba .................. 43736455T 06,7411 L
022 Borrell Lazaro, Elisabeth ............... 33887975M 06,7331 L
023 Marco Pérez, Nicolás-A. ................ 20154269J 06,7132 L
024 Aguado Querol, Mireia ................... 47679383S 06,6612 L
025 Cabanes Montesinos, Ana ............. 33460311A 06,6445 L
026 Giménez Medina, Eva ................... 44185663H 06,6243 L
027 Monjo Garriga, Mireia ..................... 44980983K 06,6083 L
028 Catalán Navarro, Miriam ................ 46401748F 06,6077 L
029 Muñoz García, Sonia ...................... 39365345V 06,5749 L
030 Barcelo Pallarès, Esther ................ 39901562N 06,5676 L
031 Bohigas Aguilar, Elsa ..................... 40529176W 06,5598 L
032 Palahi López , Concepción ............ 78002336K 06,5541 L
033 Peral Barbero, Gloria del ............... 34746639X 06,5493 L
034 Clara Bahi, Elisabet ........................40524253R 06,5475 L
035 Parera Rodríguez, Carme .............. 36934632J 06,5019 L
036 Zarza Benitez, Montserrat ............. 38812060C 06,4943 L
037 Sabate Ferrer, Mireia ..................... 46586631Q 06,4645 L
038 Montes Gordo, Eva ........................ 38139859V 06,4438 L
039 Guzman Cano, Francisca ............. 27239500W 06,4397 L
040 Vicens Jou, Silvia .......................... 77912265H 06,4265 L
041 Antolín Fernández, Núria ................ 43711979L 06,3943 L
042 Beltrán Alvaro, M. Carmen ........... 52600997C 06,3915 L
043 Fonoyet Catot, Isabel .................... 52166937Q 06,3859 L
044 Dalmau Portulas, Fatima ............... 40321197N 06,3820 L
045 Plans Rueda, Antonio ................... 39154413H 06,3778 L
046 Carulla Sole, Silvia .......................... 77785235V 06,3583 L
047 Torramadé Cos, M. Antonieta ...... 40893443H 06,3555 L
048 Viayna Tula, Gemma ...................... 78148908Z 06,3481 L
049 Bote Borreguero, Maria ................. 38549497W 06,3268 L
050 Fierrez Bernardo, María Ángeles .. 77731522D 06,2998 L
051 Bedmar Garzon, Ana María .......... 40956753D 06,2985 L
052 Caceres Pradas, Inmaculada ......... 79301970V 06,2430 L
053 Prados Martínez, Encarnación ....... 38809370K 06,2253 L
054 Miró Franch, Montserrat ............... 40966719Q 06,2251 L
055 Riera Tuset, M. Teresa .................. 77604956N 06,2197 L
056 Lacasa Ruíz, Maria Carmen .......... 34731700K 06,2109 L
057 Querol Ramon, Mònica ................. 52601415R 06,1863 L
058 Gil Nuñez, Elisenda ........................ 39717832Y 06,1755 L
059 Curtó Altadill, Neus ....................... 52604061W 06,1436 L
060 Martí Rossell, Celia Dolores .......... 52218174D 06,1360 L
061 Castro Zeni, Ana ............................. 46141306V 06,1253 L
062 Vegas Fernández, Fatima ............. 77307520N 06,1243 L
063 Fuster Jaap, Cristina ...................... 43675520S 06,0578 L
064 Mateos Reinón, Constancia ........... 38424825J 06,0311 L
065 Framis Mas, Maria Aranzazu ......... 43686758Y 06,0272 L
066 Morales Ruíz, Montserrat ............... 78082388X 06,0026 L
067 Ruíz Montoya, Teodora .................. 72530772L 05,9971 L
068 García Sanz, M. Jesús .................. 43740997B 05,9833 L
069 Serrat Porcel, Anabel .................... 38841314H 05,9354 L
070 Baseiria Marti, Ester ....................... 40348356P 05,9311 L
071 Monné Santamaria, Maria ............. 43736620G 05,8989 L
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N Cognoms i nom NIF T P
072 More Palos, M. Alba ...................... 52213326Z 05,8963 L
073 Badenas Guinjoan, Jordi ............... 39903540N 05,8785 L
074 Montoya Galdón, Maria del Mar ... 52406875H 05,8466 L
075 Canet Grau, Margarita ................... 52156206A 05,8221 L
076 Santos Antón, Ana Isabel .............. 46222924P 05,8143 L
077 Gotanegra Inglés, Marta ............... 44018792N 05,7888 L
078 Arxe Planella, Ramona ................... 77302044X 05,7871 L
079 Bargallo Marsal, Monica ................ 33899677T 05,7655 L
080 Navarro Gómez, Monica Irene ....... 39710274S 05,7466 L
081 Gómez Carrera, Maria Rosa .......... 38128654J 05,7265 L
082 Martín Barea, Roser ....................... 38453201F 05,7043 L
083 Martín Martínez, Mireia ................... 46677514A 05,7040 L
084 Rovira Casals, Berta ......................44018469B 05,6400 L
085 Castella Castells, Yolanda ............. 45480159M 05,6222 L
086 Martínez Sánchez, Brígida ............ 46537238G 05,6155 L
087 Ruíz Soto, María Belén ................. 52176620Q 05,5986 L
088 García López , Montserrat ............. 77745181Y 05,5888 L
089 Martín Torres, Maria Teresa ........... 39700639V 05,5830 L
090 Soto Pérez, Manuela ..................... 45482850M 05,5778 L
091 Farreros Sastre, Gloria .................. 77909775N 05,5775 L
092 Monge Portero, Inmaculada .......... 46054060X 05,5366 L
093 Cobo Laborda, Elvira Maria .......... 46061773H 05,5092 L
094 Fernández Ruíz, Ana Belén ........... 47702146P 05,4961 L
095 Ontiveros Gibert, Juana ................. 40522144P 05,4381 L
096 Viñals Abadal, Nuria ....................... 46777636Y 05,3519 L
097 Sabater Llauradó, Alba ................. 38120671B 05,3445 L
098 Guerrero Gutiérrez, M. Dolores ..... 39896799X 05,3376 L
099 Navarro Cid, Maria Alejandra ........ 52607751N 05,3139 L
100 Fabregat Bentz, Mireia .................. 46342732D 05,3067 L
101 Pena Laguna, Mercè ..................... 40975038D 05,2442 L
102 Fargas Valls, Ana Maria ................. 43516454V 05,2428 L
103 Matarrodona Jofre, Mònica ........... 78002258N 05,2393 L
104 Muste Herrera, Meritxell ................. 39735559T 05,1966 L
105 Moreno Murria, M. Isabel .............. 43514989R 05,1832 L
106 Dominguez Gabarro, Ivet ............... 46778542S 05,0986 L
107 Pons Camps, Mònica .................... 77476286G 05,0576 L
108 Ponce Agüera, Clara Eugenia ....... 35095430Y 05,0477 L
109 Ribas Fidalgo, María Ángeles ........ 35120783J 05,0274 L
110 Seoane Díaz, Marina ...................... 33928289T 04,9612 L
111 Martínez Gracia, Pilar ..................... 46587209L 04,8978 R
112 Roura Soler, Ingrid .......................... 77918762Y 04,8422 L
113 Matas Robert, Maria ...................... 45538315V 04,8191 L
114 Torner Moro, Judith ........................ 38111525L 04,7570 L
115 Ruíz Pascual, Ariadna ................... 40328347D 04,5533 L
116 Sanz Sánchez, Isabel .................... 34742984N 04,5355 L
117 Iglesias Sancho, Francisca ........... 52274458N 04,3741 R
118 Nogueras García, Elena ................ 44017447R 04,2389 R
119 Aragon Homar, Marta ..................... 43449936S 04,0945 L
120 Agustín López, Andreu ................... 40892294L 03,9275 R

Educació física
001 Mor Faura, Mireia .......................... 53223994Q 07,0667 L
002 Clavijo Mercader, Herminia ............ 52155442K 06,9358 L
003 Chillida Sabarich, Anna .................. 39888823S 06,4843 L
004 Delgado Herreros, Rosa ................. 39328940K 06,3306 L
005 Pujol Pla, Gemma ........................... 78079647Y 06,2733 L
006 Olivart Fabregat, Xavier .................. 78086475A 06,2542 L
007 Pomerol Boada, Jordi ................... 46342058W 05,9039 L
008 Roura Teixidor, Joan ....................... 77911495F 05,8200 L
009 Clara Masanellas, Maria ................ 77918496Q 05,7865 L
010 Mesa Fernández, Belén ................ 39726545W 05,7543 L
011 Rodero González, Jorge ................ 73194923E 05,6499 L
012 Scoles Cano, Mario ...................... 048007255E 05,6164 L
013 Álvarez Rodríguez, Sonia .............. 39727836M 05,5762 L
014 García Duro, Yolanda ..................... 39719296K 05,5466 L
015 Queralt Forn, Marta ........................46779734B 05,5154 L
016 Folque Galano, David ..................... 52601474Z 05,3833 L
017 Vera Serrano, Antonio ................... 46812270W 05,3755 L
018 Frias Torras, Jordi ........................... 33934530P 05,3584 L
019 Pérez Espinosa, Raúl .................... 38560839M 05,3321 L
020 Pallarès Martínez, Nuria ................ 34756110M 05,2543 L
021 Año Tafalla, Santiago ..................... 40934684C 05,2500 L
022 Mercado Castro, M. Carmen ......... 46770115Y 05,2038 L
023 Saez Ferrer, Monica ....................... 77317788E 05,1815 L

N Cognoms i nom NIF T P
024 Martínez Martos, Josefina ............. 77914165D 05,1599 L
025 Raurell Tarres, Inmaculada ............. 34762980K 05,0955 L
026 Alonso Ruíz, Sandra ...................... 46963141Q 05,0334 L
027 Gutiérrez Vidal, Xavier .................... 46054433S 04,9749 L
028 Fornós Monllau, Marc ................... 78582823B 04,8866 L
029 Lorente Diez, David ....................... 40974585Q 04,5972 L
030 Almenara Serrano, Joaquín ........... 43439751L 04,5499 L

Música
001 Verdú Soler, Víctor Damián ........... 48315629N 07,0304 L
002 Méndez Perera, Mercè ................... 35103557Z 06,8360 L
003 Vanyó Vanyó, Olga ......................... 48289285A 06,7511 L
004 Lavèrnia Grau, Júlia ....................... 18967841V 06,7146 L
005 Gallego Aguilera, Maria Jerusalén . 40356567P 06,6445 L
006 Burato Viscarro, Càmil .................. 78583020R 06,6144 L
007 Calderó Morera, Gerard ................. 78089399Y 06,5333 L
008 Moratal Miñana, Francisco José .. 20002760M 06,4242 L
009 Gil Bel, Olga .................................... 46725397T 06,3666 L
010 Vidal Miralles, Natàlia ..................... 53211196Y 06,1933 L
011 Herreros Cabello, Inés ................... 52407670P 06,1740 L
012 Sánchez Caldes, Ester ................... 19008827V 06,0861 L
013 Ibañez Albalate, Ignacio ................. 52947717S 06,0355 L
014 Guasch Vallverdú, Anna ................ 77786902M 05,8555 L
015 Ortiz Rodríguez, Maite ................... 46695148L 05,7200 L
016 López Albiach, Daniel .................... 53079237K 05,6366 L
017 Cornudella Farran, Meritxell .......... 78086168H 05,5754 L
018 Pérez Pujol, Silvia .......................... 46777984D 05,5426 L
019 Pujol Bonastre, Montserrat ............ 79276341X 05,5383 L
020 Figols Trulls, Gemma ...................... 39354999K 05,5249 L
021 Llorens Cufi, Miquel ...................... 40450841M 05,4582 L
022 Guerrero Cano, Josefina ................ 46823560E 05,3373 L
023 Cano Riudavets, Maria Teresa ...... 41503095D 05,2202 L
024 González Peralta, Esther ............... 43698891H 05,0573 L
025 Rodríguez Cabestany, Irene ........... 39906648S 04,9787 L

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

N Cognoms i nom NIF T P
Alemany
001 Martín Pallarès, Joaquim .............. 33875344R 07,2222 L
002 Giménez López , Alfredo O. ......... 25441153W 06,3020 L

Anglès
001 Calvo Berbegal, Ignacio ................ 17843894B 11,7650 E
002 Guilana Serra, M. Sonia ................. 40324060T 07,8376 L
003 Amigo Castello, Cesar ................... 36566583X 06,8512 L
004 Llobet Agusti, Anna ........................ 40443829P 06,8059 L
005 Valls Calero, M. del Carmen .......... 19011718X 06,7460 L
006 Vidal Reboll, Carmen ..................... 19005861H 06,7090 L
007 Broto Bernues, Raquel .................. 18044015D 06,6702 L
008 Maderthaner Casadesus, Elisabet . 43627852A 06,6578 L
009 Zamora De Pedro, Ignacio .............18969744B 06,5800 L
010 Cobo Mediavilla, Eva ..................... 13908339D 06,5761 L
011 Lara Teixido, Joan Manuel ............. 47676082A 06,4019 L
012 Crespo Ramirez, Mónica ................ 24349128V 06,2778 L
013 Lahoz Ezquerra, Eva Maria ............ 17739808T 06,1874 L
014 Santonja Ricart, Maria Consuelo ... 53095096X 06,1867 L
015 Diaz Blasco, Marta ......................... 33407889K 06,1308 L
016 Serrataco Valls, Emilia .................... 79270575V 06,0329 L
017 Gómez Hernandez, Carlos ............ 25411278G 05,8888 L
018 Brull Casado, Elisabet .................... 39708839Y 05,7253 L
019 Abril Barranco, Maria Belén ........... 43736430K 05,6844 L
020 Pastor Arriazu, America ................. 46240281T 05,6756 L
021 Miravet Calpe, Noelia .................... 18984747H 05,6122 L
022 Gómez López , M. Isabel .............. 33407457A 05,5844 L
023 Ortiz Soler, Núria ............................ 18990202E 05,5707 L
024 Martínez Agustí, Laura ................... 78084760J 05,4638 L
025 Mulet Martínez, Ana Isabel ........... 20421065D 05,3021 L
026 Viladrich Pons, M. Mercedes ......... 78086571F 05,2732 L
027 Cobacho Elizagaray, Francisco .... 48436468D 05,1334 L

Economia
001 Puig Bell-Lloch, José M. ................ 78073899P 08,7120 E
002 Rigau Domingo, Joan .................... 40316801D 07,2829 L
003 Franch Parella, Jorge .................... 39344294B 06,8250 L
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004 Tarruella Boleda, M. Teresa ........... 43704009F 06,3884 L
005 Llop Llop, Montserrat ..................... 39686391Y 06,2756 L
006 García Parejo, Sílvia Rosa .............. 24358127T 06,2072 L
007 Laudo García, Elena Maria ............ 46744654Y 06,1667 L
008 Andreu Plaza, Luz Marina .............. 20427931K 06,0361 L
009 Fernández Sánchez, Pedro .......... 46676586H 06,0034 L
010 Villanueva Alonso, Fernando ......... 85304999T 06,0025 L
011 Quibus Sánchez, M. Mar .............. 18026084H 05,9424 L
012 Badia Batlle, Nieves ....................... 46567969F 05,9091 L
013 González Jove, Esther M. ............. 43725412C 05,8760 L
014 Quilez Coscolla, Alberto ................ 43685123G 05,8725 L
015 García Cortiella, Rosa M. ............... 40929788T 05,7998 L
016 Bonet Surroca, Adriana .................. 46673080P 05,7611 L
017 Muñozo Vicente, Estefania ........... 37332077H 05,6773 L
018 Salom Sala, Roberto ..................... 20006087C 05,5463 L
019 Gorgues Baiget, Josep Maria ........ 78077615K 05,3854 L
020 Rolindez Garayoa, M. Ángeles ..... 18957124H 05,2925 L
021 Vidal Pampols, Anna ..................... 40897742Q 05,1855 L
022 Lidon Mari, Alejandro ..................... 24357539X 05,1439 L
023 Palma González, María Antonia ... 43725772N 04,9944 L
024 Sabate Font, Joan ......................... 78077905N 04,9942 L
025 Subirats Sole, Susanna .................. 52600960Y 04,8979 L
026 Aguilo Losa, Cristina ...................... 39695972L 04,8128 L
027 Pujula Custoja, Elisenda ................ 40455124X 04,6334 L
028 Granollers Palou, Eduardo ............. 36937931T 04,4613 L
029 Fernández Ramos, Ismael ............. 39893760F 04,4578 L
030 López Monne, Eva ........................ 39716393Q 04,0812 L

Música
001 Vidal Griñó, Mercè ......................... 43708653M 07,4189 L
002 González Ponce, Celia .................. 73770579B 07,3778 L
003 Madueño Ranchal, Antoni .............. 46052447F 07,1296 L
004 Beltrán Zumel, M. Luisa ................. 35107313K 06,9883 L
005 Ruíz Segarra, Jesús Fernando ..... 36987730G 06,4591 L
006 Rodríguez Curieses, Oriol ............. 39724790H 05,9064 L
007 Sole Pamies, M. Montserrat ......... 39187540W 05,8585 L
008 García Riveiro, M. José .................. 36978648F 05,7499 L
009 Lloret Soler, Ignasi .......................... 20430716T 05,7223 L
010 Rodríguez Triguero, Laura ............. 39705739B 05,6756 L
011 Martínez Oliva, Patricio .................. 77731532L 05,6666 L
012 Dalmau Busom, Joan .................... 35023505W 05,5705 L
013 Leciñena Loizu, Arantzazu ............. 73200707X 05,5233 L
014 Asensi Moises, Isabel ..................... 47623698J 05,4464 L
015 Mas Boluda, Hector ...................... 52716752Q 05,3543 L
016 Navarro Chanza, Rosa M. ............. 73774570T 05,3474 L
017 Collado Barcelo, M. del Pilar ......... 43705206P 05,2665 L
018 Doria López, Felipe ....................... 24369438H 05,1359 L
019 Ortega Juncosa, Rosa Maria ........ 77734998N 05,0415 L
020 Miró Manero, Carme ..................... 38413746C 04,5110 L

Tecnologia
001 Barrio Cabrejas, Felix ..................... 16785891P 12,5310 E
002 Márquez Figols, Pere Miquel ......... 38531729J 10,8350 E
003 Chalaux Ferrer, M. Carmen ............ 37689234P 09,7250 E
004 Agut Serra, Maria Dolors .............. 33931426D 08,7175 E
005 Llorca Gil, José Arcadio ................ 24349198H 07,0337 L
006 Beltrán Mallafre, Yolanda .............. 39711257D 06,8872 L
007 Planelles Tomas, Francisco ........... 21484765M 06,7317 L
008 Pérez Moya, Montserrat ................. 45463222L 06,5232 L
009 Trigueros Estrada, Pedro Pablo .... 37374407M 06,4561 L
010 Banlles Ventura, Antonio ............... 43729138C 06,3766 L
011 Sánchez Carazo, Francisco J. ...... 43510646M 06,3064 L
012 Alemany Burch, Luis ...................... 40315328P 06,2264 L
013 Rubio Torres, Maria Dolores .......... 20016328A 06,2193 L
014 Farreres Abadias, Maria José ........ 40893163Z 05,9353 L
015 Jansana Borrajo, Marta .................. 45469996P 05,8951 L
016 Teixidor Molas, Claudi .................... 40311922Y 05,8809 L
017 Velamazan Fernández, Sonia ........ 43533431C 05,8703 L
018 Gutiérrez Rodríguez, Olga .............. 43727906F 05,7915 L
019 Ovejas Rodríguez, Yolanda ............ 44178477P 05,7833 L
020 López Morón, Núria ...................... 38100659D 05,7500 L
021 Martínez López , Eva ..................... 43424866S 05,7425 L
022 García Mañero, Carles ................... 34753454V 05,7006 L

N Cognoms i nom NIF T P

023 Cañon Solanes, José Luis ............. 22641486X 05,6847 L
024 Borras Filella, M. Neus ................... 40898982Z 05,6827 L
025 Fluixa Cloquell, Mònica ................. 52643345W 05,6754 L
026 Sos Rochera, Maria Ángeles ......... 18973919T 05,6536 L
027 Fernández García, Rosa Maria ...... 39355244J 05,6338 L
028 Reyner Torres, Maria ..................... 40327496D 05,6330 L
029 Barrera Gil, Juan Pedro ................ 45460241M 05,6006 L
030 Orduña Cardo, Maria Esther ......... 25412425R 05,5832 L
031 Lohan Pallàs, Susana .................... 40894553R 05,5590 L
032 Farres Salafranca, José Luis ........ 36979703G 05,5585 L
033 Galobardas Lloret, Pere ................. 43405028A 05,5131 L
034 Julia Burgos, Maria Amparo .......... 29166666K 05,5089 L
035 Monteagudo Fajardo, Santiago .... 38451409D 05,4973 L
036 Puigdevall Lamolla, Nuria ............... 43707329S 05,4743 L
037 Garriga Marti, Pasqual ................... 39686705K 05,4076 L
038 Ruíz Fernández, Montserrat ........... 39699817T 05,3626 L
039 Mas Pla, Vicent Manuel ................ 20154629M 05,3532 L
040 Serrano Albendea, Ricard ............. 52461208W 05,3328 L
041 Gallardo Duran, Benito .................. 46733635G 05,3113 L
042 Sala Darne, Eva .............................. 77913043Z 05,2720 L
043 Vila Vilalta, Jordi ............................ 77731172G 05,2434 L
044 Torre Rodríguez, Francisco de la .. 45539125E 05,2172 L
045 Sala Daniel, Marta .......................... 37747021L 05,2054 L
046 Benito Pellicer, Jesús .................... 46053917M 05,1931 L
047 Alastuey Morlans, Jesús ............... 18033239C 05,1565 L
048 Mota Salido, Angel ........................ 35121193D 05,1287 L
049 Puente Sánchez, Carlos ............... 27521908Q 05,1248 L
050 Huix Prat, Alba ............................... 39338232K 05,0993 L
051 Bosque García, Juliana del ............ 38439045L 05,0951 L
052 Linde Linde, Luis Manuel .............. 37379589N 05,0791 L
053 Andreu Pueyo, Natàlia ................... 43710203Z 05,0511 L
054 García Bueno, Joan Antoni ........... 35051188Q 05,0454 L
055 Bonet Beltrán, Andreu .................... 52641401J 05,0098 L
056 Tort Serrat, Mònica ........................ 52158937C 04,9991 L
057 Caceres Martínez, Patricia de ...... 38122340R 04,9706 L
058 Salomó Cava, Ramon .................... 43681511A 04,9520 R
059 Asensio Vañó, Pilar ........................ 52718095W 04,9322 L
060 Franquesa Roca, Inmaculada ........ 33951786Z 04,8758 L
061 Prieto Moreno, Joaquín .................. 33912567X 04,8395 L
062 Moner Roma, Jordi ........................33938065R 04,8201 L
063 Aguilera Romero, Manuel ............... 46625714E 04,7967 L
064 Soler Maylinch, Josep Maria ......... 46536828P 04,7964 L
065 Bonet Ramis, Juan José ............... 41452621C 04,7467 L
066 Molto Segui, Oscar ........................ 52717640F 04,7220 L
067 Alemany Farre, Maria Carme ........ 46777351C 04,7091 L
068 Daros Pallarès, Salvador ............... 18973571C 04,7082 L
069 Roselló Álvarez, Juan ..................... 37780290F 04,6783 L
070 Torija Martí, Miguel ........................ 18986240Q 04,5920 L
071 Hernandez Casasus, Laura Isabel 47784329N 04,5722 L
072 Pinto Colom, Margarida ................. 46777582K 04,5646 L
073 Autonell Vilalta, Maria ..................... 37280700T 04,4376 L
074 Montiel Portella, Antonio ................ 39339084E 04,3639 L
075 Tarragó Balcells, Ramon ............... 77831903H 04,3178 L
076 Serrat Quintana, Francesc .............52141701B 04,2978 L
077 Escrig Ayuso, Josep Vicenç .......... 18952408V 04,2452 L
078 Ventura Sobredo, Núria .................. 40992041S 04,2045 L
079 Buixeda Roura, Anna ..................... 40332143X 04,1858 L
080 Castells Casals, Silvia .................... 25399167Z 04,1641 L
081 Benet March, Elisenda ................... 37744257S 04,1551 L
082 Maldonado Benitez, Francesc ...... 37326221G 04,1340 L
083 Segu Guivernau, Sandra ................ 39695999T 04,1197 L
084 López López, Adela ....................... 39689153P 03,9641 L
085 Catala Coll, Ignasi .......................... 41735196V 03,9290 L
086 Recasens Arbos, Alexandre ........... 38429165Y 03,9245 L

Assessoria i processos d’imatge personal
001 Llorens Poca, Nuria ........................ 39863357X 06,6382 L
002 García Santacreu, Maria Dolores .. 46591048V 05,7363 L

Formació i orientació laboral
001 Grane Altarriba, Montserrat .......... 39324804W 13,5980 E
002 Gort Bea, Daniel ............................. 40869290S 13,3060 E
003 Ruíz Sitja, Roser ............................ 46531872C 11,9400 E
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004 Guasch Huguet, Josep Maria ........ 40882296A 08,5750 E
005 Martínez Herrer, Carlos ................. 29171394B 06,5427 L
006 Farreny Villarte, Miracle .................. 78149791T 06,0722 L
007 Arrebola López , Salvador Manuel 33476734G 05,6180 L
008 Macian Gil, Raquel Pilar ................. 79080752J 05,1689 L
009 Sabater Megías, Alicia .................. 52191306M 04,9657 L
010 Galdón Arrué, Raquel ..................... 43674211V 03,8926 R

Hoteleria i turisme
001 Guillen Robles, M. Ángeles ............ 46549316F 06,4273 L
002 Blanch Geballí, Olga ...................... 46650610D 06,0651 L
003 Salvado Guallar, Divina .................. 40877657X 05,5097 L
004 Plaja Miquel, Maria Victoria .......... 40527292G 05,5011 L
005 Vives Serra, Roser ......................... 77603795R 05,3153 L
006 Tort Pérez, Maria del Mar .............. 38132066K 04,9308 L

Informàtica
001 Pérez Vázquez, Juan Carlos ......... 38098009G 06,2370 L
002 Perramon Cuadrat, Maria Isabel .. 43711332Q 05,6728 L
003 Lladonosa Capell, Josep .............. 46612892B 05,6514 L
004 Figuls Massot, David ..................... 43685085N 05,6314 L
005 Buisac Mas, Narcís ....................... 40322889W 04,8924 L
006 Costa Piles, Pablo ......................... 20814788H 04,6630 L
007 Roselló Ribes, Francesc Josep ..... 28994567P 04,5294 L
008 Siles Duran, Esther ......................... 52460427A 04,4160 L
009 Ballester Ferrandis, Maria José .... 52797402M 04,2414 L
010 Rocaspana Marietti, Juan Roberto 43702438T 03,9146 L

Organització i processos de manteniment de vehicles
001 Lizandra Dalmases, José Oriol ...... 43682875X 04,4938 L
002 Cabiscol Cervera, Josep R. .......... 40894752Q 04,0185 L

Organització i projectes de fabricació mecànica
001 Gil Arias, Manuel ............................ 11692658X 13,4060 E
002 Riba Torruella, Román ................... 43708683N 04,7910 L
003 Gil Rico, Víctor ............................... 77295221H 04,7431 L
004 Soler Segura, Josep Maria ........... 77785196R 04,6289 L

Processos de producció agrària
001 Perea Jou, Maria Isabel ................. 43700937V 05,5458 L

Sistemes electrotècnics i automàtics
001 Codina Cardona, Josep Maria ...... 78150713W 05,4387 L
002 Flores Elias, Daniel ........................ 39893058H 04,7778 L
003 Gómez Ruíz, Álvaro ........................ 35054349A 04,6776 L
004 Navarro García, Juan Manuel ........ 38805222J 04,5276 L
005 Aradas Palome, Jaume ................. 40318004Q 04,5037 L
006 Peralta Serrano, Francisco ........... 39175398G 03,7472 L

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

N Cognoms i nom NIF T P

Cuina i pastisseria
001 Figols Soler, Jordi ........................... 39330237F 05,8376 L
002 Tarragona Santamaria, Francesc Xavier43708588D05,5354 L
003 Infantes Ollé, David ........................ 39882927F 05,4553 L
004 Cordero Segura, Rosa ................... 36568482T 05,2946 L
005 Querol Barrufet-Pons, Jesús ........ 43747262C 04,7600 L
006 Llin Bosch, Rafael ......................... 20805510D 04,5178 L

Equips electrònics
001 Abad Escribano, Fco. Javier ........ 72878468R 05,9704 L
002 Pérez Azpurgua, Fco. Javier ......... 36917631D 05,7979 L
003 Mellado Navas, Francisco G. ........ 38439549V 05,5833 L
004 Revert Abril, María Belén ............... 20438900L 04,7999 L
005 Bargalló Cabré, Jordi ..................... 77833570Y 04,7841 L
006 Puig Rios, Rafel ............................. 39681510R 04,6035 L
007 Álvarez García, David .................... 44188538H 03,9555 L

Estètica
001 Pérez Cachafeiro, Rebeca ............ 44415696M 04,8022 L
002 Garriga Ayats, Judit ........................ 77912584S 04,2355 L

Instal·lació d’equips tèrmics i fluids
001 Roselló Riera, Josep M. ................. 41368766T 04,3841 L
002 Gómez Gómez, Miguel Ángel ....... 35067145B 04,0862 L

nstal·lacions electrotècniques
001 Guerrero Salvado, Eduard ............ 39856651C 05,7576 L

N Cognoms i nom NIF T P

002 Comas Sacristán, Joan .................. 38800678T 04,9045 L
003 Marin Balfagón, José Enrique ...... 18980299D 03,7822 L

Laboratori
001 Costa Vidal, Marta ......................... 40319993G 04,7618 L
Manteniment de vehicles
001 Fraile Moragues, José M. ............. 35083281R 05,5501 L
002 Vila Batalla, Jaime .......................... 44981517A 05,3523 L
003 Muñoz Villena, Daniel .................... 46594329D 04,7971 L

Màquines, serveis i producció
001 Amorós Cortés, José Antonio ....... 46697368P 05,6282 L

Mecanització i manteniment de màquines
001 Bueno Pérez, José Antonio ........... 39681632P 06,8388 L
002 Nogues Andreu, Antoni .................. 46632705K 06,5138 L
003 Ruíz Batalla, Jordi .......................... 39874337L 04,9822 L
004 Guivernau Borrull, Francesc ......... 39887570G 04,2539 L

Operacions de processos
001 Caubet Carretero, Monica ............. 52395785Z 04,0021 L

Operacions de producció agrària
001 Florit Molina, M. Esperanza ........... 43716966S 06,2348 L
002 Coca Sáez de Albéniz, Ana Marina43700713T 05,1711 L

Perruqueria
001 Abuli Anglada, Rosa Maria ............ 40433194E 05,6760 L
002 Perea Puig, Gema .......................... 78086861K 05,2172 L
003 Boschsacoma Enrich, Sílvia .......... 40526446D 04,7885 L
004 Baldrich Tudo, Eva ........................ 39714171W 04,4052 L

Procediments diagnòstics clínics i ortoprotètics
001 Poyato Arevalo, M. José ................ 38430786V 07,1098 L
002 Borja Pallarès, Isabel ...................... 37691103Z 06,5488 L
003 Boix Montañes, M. Mercedes ........ 35053999K 06,4898 L
004 Mañez Berga, Margarita ................ 22690130D 06,2510 L
005 López Onrubia, Pedro Manuel ....... 40966188Z 06,1754 L
006 Montoliu Areste, Eva ...................... 43724165S 05,9509 L
007 Homedes Subirats, Maria Elena ... 40919771B 05,4820 L
008 Vilas Fernández, Mercedes ............ 38088506T 05,2766 L
009 Monterde Ferrandiz, Pilar .............. 40311642W 04,9132 L
010 Altisent Solsona, Maria del Carme 43700378X 04,3654 L
011 Mayayo Falo, Maria Consuelo ....... 37286066F 04,2437 L
012 Alós Lliso, Josep Pere .................. 29158941R 04,2333 L

Procediments sanitàris i assistencials
001 Fernández López , Eduardo ......... 09661062G 06,5295 L
002 Álvarez González, Elvira Esther ..... 39873718K 05,8400 L
003 Rosa Hernando, Anna Maria ......... 39687410J 05,5267 L
004 García Plasencia, Amalia ............... 18927508A 05,3764 L
005 Cascón Pereira, Esther .................. 39876888V 05,1065 L
006 Costa Pons, Maria Teresa .............. 85078310E 04,9692 L
007 Tome Domènech, Maria del Pilar .. 46124445S 04,7664 L
008 Beltrán Pinies, Maria Lourdes ....... 40874110M 04,6999 L
009 Collado del Pozo, Inmaculada ....... 46592693Y 04,4664 L

010 Sans Framis, Silvia ......................... 39870989Y 04,2355 LN
Producció en arts gràfiques
001 Cosials García, Xavier ................... 39691608W 06,2242 L
002 Cilveti López , Lluís ....................... 39702206C 05,9041 L
003 Casanovas Llerena, Guillem .......... 39683088S 05,1367 L
004 Masip Seró, Pere ............................ 39856055E 04,9444 L
005 Giménez Pérez, Ana Maria ............ 38097981E 04,4514 L

Sistemes i aplicacions informàtiques
001 Muñoza Muñoz, Lino de la ........... 52177917W 06,8654 L
002 Avila Salvado, Miquel ..................... 39864139X 05,8609 L
003 Berto Roselló, Francesc ................. 20013228P 05,7376 L
004 Villalba Sánchez, Javier Jesús ...... 39686403H 05,6650 L
005 Galan Rodríguez, M. Lourdes ....... 36567773G 05,4120 L
006 Masfret Corrons, Jordi ................... 39351428S 05,3921 L
007 Pla Llopis, Ricard ........................... 20816723K 05,3544 L
008 Ferres Saez, Juan ......................... 52149568N 05,2564 L
009 Carceler Hontoria, Víctor .............. 46060031R 05,0466 L
010 Giménez Elizondo, Jonatan .......... 46736717G 04,9355 L
011 Chaves Álvarez, Juan Antonio ....... 46619692A 04,7288 L
012 Vallès Pardell, Raúl ......................... 43732144J 04,6872 L
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013 Mir Porcel, Montserrat .................. 38823568M 04,5598 L
014 Saiz Laudo, Raül ........................... 39714900H 04,4933 L
015 Molla Calatayud, Daniel ................. 20432479S 04,4645 L
016 Mir Pons, Mauro ............................ 35112667Q 04,3881 L
017 Oltra Landete, José Fidel ............... 79170449X 04,2611 L
018 Vinaixa-Gil Gil-Catalán, Jesús A. ... 18945625L 03,7542 L
019 Farrero Salvat, Jorge ...................... 46701284Z 03,6654 L
020 Sirera Aransay, Joan ...................... 43736665A 03,5422 L

Soldadures
001 Jareño Pérez, Salvador .................. 40902734V 05,6054 L

Tècniques i procediments d’imatge i so
001 Gil Pérez, Pascual .......................... 52792259Z 06,0864 L
002 Contreras González, Moisés .......... 39339643Y 05,5622 L
003 Grau Masot, Josep Maria .............. 77834175J 05,3129 L
004 Campa Falcón, Juan José ............ 43744146D 04,9699 L

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

N Cognoms i nom NIF T P
Alemany
001 Roca Cirera, Jordi .......................... 33935174P 07,7200 A
002 Perarnau Reyes, Olga Maria .......... 34759112V 06,2065 L

Francès
001 Grau Aragones, Laura .................... 37280848X 12,2500 A
002 Sanuy Castan, Anna ...................... 40860105F 12,1500 A
003 Pascual Calvo, Xavier .................... 39343253M 08,6000 A
004 Martínez Cebrian, Cecilia .............. 25389325Q 07,1957 L
005 Sisón Martínez, Emma .................. 36568506R 06,0166 L

Anglès
001 Porta de Lafuente, Maria Josep .... 46343775V 11,7574 A
002 Vidal Pomer, Joaquín .................... 18936479G 11,1400 A
003 Falcó Pegueroles, Mercè ............... 46122485X 10,6200 A
004 Dachs Ventura, Agnès ................... 52149653M 07,3263 L

(02.190.153)

RESOLUCIÓ ENS/2048/2002, de 10 de ju-
liol, per la qual es fan públiques les llistes
dels funcionaris de carrera del cos de mes-
tres, del cos de professors d’ensenyament
secundari i del cos de professors tècnics de
formació professional declarats aptes en el
procediment d’adquisició de noves especi-
alitats objecte de convocatòria per la Reso-
lució ENS/3/2002, de 8 de gener.

D’acord amb el que disposa la base 19.3
de la Resolució ENS/3/2002, de 8 de gener
(DOGC núm. 3554, de 16.1.2002), de con-
vocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats, i vistes les
propostes dels aspirants que han obtingut
la qualificació d’apte en el procediment
d’adquisició de noves especialitats fetes
públiques per cada tribunal;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques alfa-
bètiques, per cossos i especialitats, dels
funcionaris del cos de mestres, del cos de
professors d’ensenyament secundari i del
cos de professors tècnics de formació pro-
fessional que han estat declarats aptes en
el procediment d’adquisició de noves espe-
cialitats, convocat per l’esmentada Resolu-
ció ENS/3/2002, de 8 de gener, llistes que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Les especia l i tats adquir ides per
aquest procediment tenen efectes d’1 de
setembre de 2002.

—3 D’acord amb la base 19.4 de la Re-
solució de convocatòria esmentada, els qui
hagin adquirit una nova especialitat per
aquest procediment queden exempts de la
realització de la fase de pràctiques.

—4 D’acord amb la base 19.5 de la Re-
solució de convocatòria esmentada, l’ad-
quisició d’una nova especialitat no compor-
tarà la pèrdua de l’anterior o les anteriors
especialitats que es posseeixin. Els que tin-

guin adquirida més d’una especialitat podran
accedir a les places que corresponguin a
qualsevol d’elles mitjançant els mecanismes
establerts per a la provisió de llocs de treball
dels funcionaris docents i mantindran, en tots
els casos, tots els drets que els puguin cor-
respondre inherents a la data efectiva de l’in-
grés de l’aspirant en el cos respectiu.

—5 La Direcció General de Recursos Hu-
mans expedirà l’acreditació del document
corresponent als aspirants que han obtin-
gut una nova especialitat.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, en el termini d’un mes a partir de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin oportú per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

COS DE MESTRES

Cognoms i nom NIF

Audició i llenguatge
Camara Carazo, Rosario ....... 71255014W

Educació especial,
pedagogia terapèutica
Carbó Ramos, Rosa ................ 39672805J

Cognoms i nom NIF

Garrido Marco, Elena .............. 39181147A
Olivé Ollé, Eulàlia .................... 39704759C
Pastó Piulats, M. Concepció .. 40862109X
Sabanés Àngel, Agnès ........... 40877916Q

Educació infantil
Cama Mayós, Esther .............. 38557768Q
Casado Baños, M. Rosa ........ 43402235Q
Castro Sánchez,
Encarnación ............................. 40982461A
Cladellas Pou, Mònica ........... 77306409M
González Soriano, M. Belén .. 46233386M
Gracia López, M. José ........... 35060775N
Obrador Bravo, M. Lluïsa ....... 36964219E
Soler Guinovart, Eulàlia .......... 46630207F

COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Cognoms i nom NIF

Anglès
Jiménez Voll, Cristian .............. 46130014H

Economia
Prieto Vives, Jeremies ............ 40435974L
Saguer Ayats, Xavier ............... 40521851Z

Música
Guinart Vilaret, Josep Maria ... 77896455D

Tecnologia
Moncho Peiró, Núria ............... 20011839E
Pico Belda, Olegario .............. 22141596W

Assessoria i processos
d’imatge personal
Sánchez Salvador, M. Lourdes39677925G

Formació i orientació laboral
Miret Pastor, Luis Gaspar ........ 20014544J
Vallès Fort, Cecília ................... 40896774Z

Organització i projectes
de fabricació mecànica
Francès Abad, Rafael ............. 35005349Q

Processos de producció agrària
Ramos Romero, Diego ........... 73546569K

Sistemes electrotècnics i automàtics
Fernández Bufias, Joan .......... 43508158R
Pallarès Viña, Miguel Juan ..... 40907843C
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COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cognoms i nom NIF

Procediments de diagnòstics
clínics i ortoprotètics
Caballé Valverde, M. José ...... 40933310A
Carbonell Martí, Rosa M. ...... 39875036M

(02.190.152)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació
d’un contracte de serveis (exp. 1382/2002).

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

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

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

c) Número d’expedient: 1382/2002.

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

reprografia i manipulació de material de for-
mació del professorat.

b) Termini d’execució: un mes des de la
data de lliurament dels originals, i no més
tard del 10 d’octubre de 2002.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 65.000 euros, IVA inclòs.

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

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

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 8, catego-

ria A, o bé grup M, subgrup 4, categoria A
(la seva presentació és potestativa i única-
ment als efectes de dispensa de l’acredita-
ció de la solvència econòmica, financera i
tècnica de l’empresa).

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

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

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Es fa cons-

tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

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

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

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

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

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

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

e) Hora: 10 hores.

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

Barcelona, 11 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.193.056)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1144/02).

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

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

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

c) Número d’expedient: 1144/02.

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

remodelació de la sala d’actes i sala anne-
xa, a la planta baixa de l’edifici de la Via
Augusta, 202-226, de Barcelona, seu dels
Serveis centrals del Departament d’Ense-
nyament.

b) Termini d’execució: 3 mesos des de la
data de l’acta de comprovació de replan-
teig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 155.849,62 euros (IVA inclòs).

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

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import adjudicat.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrups 4, 6, 7, 8

i 9, categoria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies natu-

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

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

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

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

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

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

Serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 9 de setembre de 2002.
e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 11 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.193.053)
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RESOLUCIÓ ENS/2075/2002, de 9 de ju-
liol, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 645/
2002, interposat per la Federació d’Associ-
acions de Pares d’Alumnes de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat la Sec-
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 645/2002, interposat per la Fe-
deració d’Associacions de Pares d’Alumnes
a 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant la Sala esmentada, 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. 645/2002, interposat
contra la Resolució de 15 de març de 2002,
del recurs de reposició interposat contra la
Resolució de 22 de gener de 2002, en re-
lació amb la gratuïtat del menjador escolar.

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

Barcelona, 9 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.169.039)

RESOLUCIÓ ENS/2077/2002, d’1 de juli-
ol, per la qual s’autoritza el cessament d’ac-
tivitats del centre docent privat Conserva-
tori Elemental de Música Escolania de
Montserrat, de Monistrol de Montserrat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Conservatori Elemen-
tal de Música Escolania de Montserrat, de
Monistrol de Montserrat, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats
del centre docent privat Conservatori Ele-
mental de Música Escolania de Montserrat,

de Monistrol de Montserrat, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

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

Així mateix, poden interposar 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 Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 1 de juliol 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 BAGES

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Monistrol de Montserrat.
Localitat: Monistrol de Montserrat.
Núm. de codi: 08038454.
Denominació: Conservatori Elemental de
Música Escolania de Montserrat.
Adreça: Monestir de Montserrat.
Titular: Abat del Monestir.
NIF: no hi consta.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Conservatori Elemen-
tal de Música Escolania de Montserrat, de
Monistrol de Montserrat, amb efectes a
partir de la fi del curs 2000-01.

(02.151.149)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0882/02).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0882/02.

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

teja de diverses dependències administrati-
ves del Departament d’Ensenyament:

Lot 1: Via Augusta, 202-226, de Bar-
celona.

Lot 2: av. Paral·lel, 71-73, de Barcelona.
Lot 3: c. de Casp, 15, de Barcelona.
Lot 4: c. Vilamarí, 70, de Barcelona.
Lot 5: c. del Bruc, 90, de Barcelona.
Lot 6: c. Ausiàs March, 26, de Barcelona.
Lot 7: ps. de la Vall d’Hebron, 95, de Bar-

celona.
Lot 8: c. Sant Francesc, 7 i Rambla Nova,

39, de Tarragona.
Lot 9: c. Poeta Vicenç Garcia, 3, de

Tortosa.
b) Termini d’execució: des de l’1 d’octu-

bre de 2002 fins el 30 de setembre de 2004.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 1.266.620,40 euros, IVA in-

clòs, d’acord amb els següents imports mà-
xims per cada lot i les següents anualitats:

Lot 1: 679.533,36 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 206.410,80 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 190.591,68 euros, IVA inclòs.
Lot 4: 3.659,76 euros, IVA inclòs.
Lot 5: 6.809,28 euros, IVA inclòs.
Lot 6: 8.304,00 euros, IVA inclòs.
Lot 7: 22.462,32 euros, IVA inclòs.
Lot 8: 114.263,04 euros, IVA inclòs.
Lot 9: 34.586,16 euros, IVA inclòs.
Any 2002: 158.327,55 euros, IVA inclòs

(de l’1 d’octubre al 31 de desembre de
2002).

Any 2003: 633.310,20 euros, IVA inclòs
(de l’1 de gener al 31 de desembre de 2003).

Any 2004: 474.982,65 euros, IVA inclòs
(de l’1 de gener al 30 de setembre de 2004).

Aquesta contractació està supeditada a
l’aprovació de la despesa plurianual per la
Comissió de Govern per Assumptes Econò-
mics.

—5 Garanties
Provisional: total 25.332,41 euros. Per

lots:
Lot 1: 13.590,67 euros. Lot 2: 4.128,22

euros. Lot 3: 3.811,83 euros. Lot 4: 73,20
euros. Lot 5: 136,19 euros. Lot 6: 166,08
euros. Lot 7: 449,25 euros. Lot 8: 2.285,26
euros. Lot 9: 691,72 euros.

Definitiva: 4% de l’import dels lots adju-
dicats.

—6 Requisits específics del contractista
Les empreses licitadores hauran d’apor-

tar alguna de les dues classificacions que
es determinen a continuació, quan l’import
total dels lots als quals liciten superin l’im-
port de 120.202,42 euros, sense IVA:

Grup III, subgrup 6, categoria D
Grup U, subgrup 1, categoria D

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.
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c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,

Delegació Territorial de Tarragona, Registre
General

b) Domicili: c. de Sant Francesc, 7.
c) Local itat i  codi postal: Tarragona

43003.
d) Telèfon: 977.25.14.40.
e) Telefax: 977.25.14.50.
f) Adreça d’Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22 d’agost de

2002. En el cas que la publicació de l’anunci
en els butlletins oficials de l’Estat i de la Ge-
neralitat de Catalunya sigui posterior al dia 14
d’agost de 2002, el termini per presentar la
documentació als butlletins oficials de l’Estat
i de la Generalitat de Catalunya quedarà au-
tomàticament prorrogat fins que hagin trans-
corregut 8 dies naturals, a partir del dia se-
güent de la última publicació. Si l’últim dia del
termini coincidís en dissabte o festiu, es pror-
rogarà fins el següent dia hàbil.

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

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

gistre general o a la Delegació Territorial del
Departament d’Ensenyament que es deta-
lla al punt 7 d’aquest Anunci.

Domicilis i localitats: els esmentats al punt
7 d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposi-
ció de la tramesa a l’oficina de correus i anun-
ciar a l’òrgan de contractació la remissió de
l’oferta mitjançant fax o telegrama durant el
mateix dia, o a l’adreça de correu electrònic
que s’esmenta al plec de clàusules.

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

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

serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 9 de setembre de 2002. Si el dia

de presentació de proposicions s’hagués
prorrogat, la data d’obertura de proposici-
ons es comunicarà oportunament als inte-
ressats

e) Hora: 10 h.

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

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 2 de juliol de 2002.

Barcelona, 3 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.184.066)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament amb
opció de compra de material informàtic i
per al batxillerat científic (exp. 50/02).

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

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

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

c) Número d’expedient: 50/02.

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

amb opció de compra de material informà-
tic i per al batxillerat científic amb destina-
ció al centres docents públics de Ca-
talunya amb lliurament al magatzem del
Departament d’Ensenyament amb ubicació
a Piera (Barcelona) i instal·lació en els cen-
tres docents destinataris, segons l’annex
del plec de clàusules administratives parti-
culars.

b) Termini d’execució: el termini de lliu-
rament del material serà de 45 dies.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 6.618.348,00 euros, IVA in-

clòs, corresponents a un import mensual de
150.417,00 euros, durant un període total de
44 mensualitats (des de l’1 de novembre de
2002 fins al 30 de juny de 2006, ambdues
dates incloses), i que es desglossa amb les
següents anualitats:

per a l’any 2002: 300.834,00 euros (no-
vembre-desembre);

per a l’any 2003: 1.805.004,00 euros
(gener-desembre);

per a l’any 2004: 1.805.004,00 euros
(gener-desembre);

per a l’any 2005: 1.805.004,00 euros
(gener-desembre);

per a l’any 2006: 902.502,00 euros (ge-
ner-juny).

Preu màxim de l’opció de compra: segons
la relació de l’annex que s’adjunta al plec
de clàusules administratives particulars.

—5 Garanties
Provisional: el 2% del pressupost tipus

de licitació dels lots als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.2 del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques, que-
den dispensades de constituir garantia pro-
visional les empreses que el total del
pressupost de licitació dels lots als quals
liciten sigui inferior, IVA exclòs, a 249.681,00
euros.

Definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció de d’Equipaments
Educatius i Contractacions.

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

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

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

informació: 10 d’agost de 2002.
g) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 2 de setem-

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

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

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

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

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

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

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb allò
previst al punt 7.3.4 del plec de clàusules
administratives particulars.

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

Contractacions, Secció de d’Equipaments
Educatius i Contractacions.

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

c) Data: 9 de setembre de 2002.
d) Hora: 10 hores.

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

—10 Presentació de mostres: dels lots 1
al 8, es presentarà mostra de tots els ele-
ments de maquinari i dels lots 9 al 12, es
presentarà mostra de tots els elements,
d’acord amb les instruccions que donarà la
Secció d’Equipaments Educatius i Contrac-
tacions.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al DOCE:
12 de juliol de 2002.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.197.015)
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RESOLUCIÓ ENS/2076/2002, de 12 de ju-
liol, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 75/
2002, procediment abreujat, interposat per
la senyora Núria Bernaus Saltiveri.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 75/2002, procediment abreujat,
interposat per la senyora Núria Bernaus
Saltiveri;

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 ju-
rídic 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 75/2002, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució de
27 de novembre de 2001, desestimatòria del
recurs de reposició interposat contra la
Resolució de 14 de juny de 2001, per la qual
s’eleva a definitiva l’adjudicació de llocs de
treball del cos de mestres en els centres pú-
blics d’ensenyament infantil i primari i d’en-
senyament secundari que imparteixen el
primer cicle de l’ESO a Catalunya, d’acord
amb les convocatòries fetes públiques mit-
jançant la Resolució de 10 d’octubre de
2000. La vista d’aquest procediment s’ha
fixat pel dia 17 d’octubre de 2002 a les
11,30 hores a la Sala de vistes del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Bar-
celona (Ronda Universitat, 18), a la qual
poden acudir acompanyats de les proves
que els interessi proposar.

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

Barcelona, 12 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.171.026)

ORDRE ENS/264/2002, de 18 de juliol, per
la qual s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a la creació
i la consolidació de places escolars de pri-
mer cicle d’educació infantil en centres de
titularitat municipal.

Les administracions públiques tenen
l’obligació de garantir un nombre suficient
de llocs escolars per atendre l’escolaritza-
ció de la població que vulgui cursar els
ensenyaments de l’educació infantil, segons
el que estableix l’article 7 de la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu.

Avui a Catalunya, l’oferta de llocs escolars
del segon cicle de l’educació infantil permet
ja atendre la totalitat de la població de tres
a sis anys en centres sufragats amb fons pú-
blics. Correspon ara donar un impuls decisiu
a la creació de llars d’infants que permeti la
posada en funcionament de nous llocs es-
colars de titularitat pública del primer cicle
de l’educació infantil, en les edats de zero a
tres anys, amb la participació dels ajunta-
ments, amb una llarga tradició de creació i
gestió de llars d’infants.

Per donar cobertura a aquesta voluntat
de creació de noves llars d’infants, les dife-
rents lleis de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya han previst, des de l’any 2000,
una partida pressupostària destinada a la
concessió de subvencions per a la creació
i consolidació de places escolars de primer
cicle d’educació infantil en centres de titu-
laritat municipal.

D’altra banda, un cert nombre de llars
d’infants de titularitat municipal disposa d’au-
torització temporal de funcionament fins l’any
2004, en aplicació de la disposició transitò-
ria cinquena del Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no univer-
sitari, i la Llei 24/2001, de 27 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social. Les corporacions titulars, per tal
que no decaigui la vigència de l’autorització
del centre, hauran d’efectuar les adaptaci-
ons necessàries per complir els requisits mí-
nims que estableix l’esmentat Reial decret
1004/1991 o, si escau, el Decret 353/2000,
de 7 de novembre.

Amb la finalitat de promoure la creació
de noves places escolars de primer cicle
d’educació infantil, i de promoure la con-
solidació de les places amb vigència tem-
poral, i d’acord amb el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1. Obrir convocatòria pública per a
la concessió de subvencions per a la crea-
ció de places escolars d’educació infantil de
primer cicle en centres de titularitat munici-
pal, i per a la consolidació de places esco-
lars en centres del mateix nivell i titularitat,
autoritzades provisionalment.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
que regeixen aquesta convocatòria, les
quals figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3. L’import màxim global de les sub-
vencions plurianuals és de 8.115.000,00
euros, distribuït d’acord amb les següents
anualitats:

2003: 2.505.000,00 euros.
2004: 5.610.000,00 euros.
La imputació de les subvencions conce-

dides anirà a càrrec del crèdit 1304 D/
760130200/4222, de pla de foment de llars
d’infants, del pressupost dels anys corres-
ponents.

Article 4. El termini per presentar la sol·-
licitud i la documentació previstes a l’annex
2 d’aquesta Ordre és fins al 31 de desem-
bre de 2002, a partir de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Les sol·licituds es presentaran davant la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent.

Article 5. El director general de Centres
Docents resoldrà provisionalment, per de-
legació, aquesta convocatòria.

La resolució definitiva de la convocatòria
l’efectuarà, també per delegació, el direc-
tor general de Centres Docents, en el ter-
mini màxim de 6 mesos a comptar de l’en-
demà de la f inal i tzació del termini de
presentació de sol·licituds, un cop la cor-
poració local hagi aportat la certificació del
secretari, conforme s’ha iniciat l’expedient
de contractació de les actuacions objecte
de la subvenció, amb la inclusió del termini
d’execució previst.

Als efectes de còmput d’aquests 6 me-
sos, s’interromprà el termini per resoldre des
de la resolució provisional i fins que la cor-
poració local aporti l’esmentada certificació.

Si la previsió de fi d’obra és per a un exer-
cici pressupostari posterior al de la concessió
de la subvenció, es podrà concedir una bes-
treta del 25% de l’import de la subvenció.

Article 6. La resolució de la convocatòria
serà notificada a cada ajuntament de ma-
nera individualitzada.

Contra la resolució del director general de
Centres Docents, que exhaureix la via ad-
ministrativa, els ajuntaments poden interpo-
sar recurs contenciós administratiu, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva notificació, 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 requeriment, previ al recurs contenci-
ós administratiu, davant l’òrgan que va dic-
tar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 7. Les subvencions convocades no
tenen caràcter recurrent.

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 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.
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Així mateix, poden interposar potestativa-
ment requeriment, previ al recurs contenci-
ós administratiu, davant l’òrgan que va dic-
tar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposa l’article 44
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 18 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte de la convocatòria i període
en què s’ha d’efectuar l’activitat

La subvenció té per objecte fomentar la
creació de places escolars de primer cicle
d’educació infantil en centres docents de
titularitat de les corporacions locals, i con-
solidar-ne el nombre actual en els centres
de la mateixa titularitat i nivell que, d’acord
amb el seu conveni de creació, tenen ca-
ràcter temporal.

La subvenció es concedeix quan l’activi-
tat efectuada per assolir la finalitat buscada
sigui l’actuació d’obres en edificis de nova
planta, o bé l’adequació o l’adquisició d’edi-
ficis preexistents. L’activitat s’ha d’efectuar
en un termini tal que permeti assolir l’objec-
tiu que es pretén abans de l’1 de setembre
de 2004.

—2 Requisits dels beneficiaris i forma
d’acreditar-los

2.1 Poden ser  benef ic iar is  de les
subvencions les corporacions locals de
Catalunya que, amb posterioritat a l’1 de
gener de 2002, hagin presentat el projecte
de creació de places d’educació infantil de
primer cicle, ampliació, o bé adaptació a la
normativa vigent de la llar d’infants davant
del Departament d’Ensenyament i que, una
vegada aprovat aquest projecte, efectuïn
dins del termini previst de la convocatòria
l’activitat per a la qual han sol·licitat la sub-
venció.

2.2 Les corporacions locals hauran de
presentar amb la sol·licitud de subvenció la
documentació que s’assenyala a l’annex 2
d’aquesta Ordre, en relació amb l’aprova-
ció del projecte de centre.

—3 Justificació del compliment de la fina-
litat de la subvenció i l’aplicació dels fons
percebuts

3.1 Una vegada acabades les obres re-
alitzades, la corporació local lliurarà a la cor-
responent delegació territorial del Departa-
ment d’Ensenyament la documentació que
s’assenyala a l’annex 3 d’aquesta Ordre.

3.2 La Secció d’Obres i Manteniment de
la corresponent delegació territorial emetrà
un informe sobre l’adequació de les obres
realitzades al projecte aprovat.

La delegació territorial trametrà tota la do-
cumentació a què fa referència aquest punt
juntament amb l’ informe de la Secció
d’Obres i Manteniment esmentat, a la Di-
recció General de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament.

—4 Criteris de valoració de la subvenció,
de priorització i de modificació

4.1 Import de la subvenció.
L’import de la subvenció és el 50% del

cost de les obres efectuades i acreditades,
o el 50% del cost d’adquisició de l’immoble
i de la seva rehabilitació, si és el cas.

L’import anterior té els següents límits:
1.323,00 euros per cada plaça escolar

creada, ampliada o consolidada quan la llar
d’infants resulti de més de 40 places esco-
lars autoritzades, de 1.443,00 euros quan
resulti de 21 a 40, i de 1.563,00 euros quan
resulti de fins a 20 places escolars autorit-
zades. Quan l’obra efectuada consisteixi en
el bastiment d’un edifici de nova planta, els
imports màxims per plaça escolar s’incre-
menten en un 25%.

4.2 Determinació del nombre de places
subvencionables.

Als efectes de determinar el nombre de
places creades, i atès que el nombre mà-
xim d’alumnes per unitat és variable al tram
d’edat considerat, s’aplicaran els següents
criteris:

Centres d’1 unitat: 15 alumnes.
Centres de 2 unitats: 30 alumnes.
Centres de 3 unitats: 41 alumnes.
A partir de 3 unitats es considerarà que

les unitats que ultrapassin aquest nombre
estaran ocupades per infants de 2 a 3 anys,
de manera cíclica i consecutiva, i s’assig-
naran respectivament 20, 13 i 8 places a
les unitats.

Les capacitats anteriors s’ajustaran en
funció dels metres quadrats mínims per pla-
ça escolar i la superfície de les aules exigits
per la normativa d’aplicació.

4.3 Per prioritzar l’atorgament de les
subvencions quan l’import de les sol·licituds
superi l’import disponible, s’utilitza el se-
güent criteri:

Dins de cada bloc (creació i ampliació de
places escolars d’una banda, i consolida-
ció d’una altra), les sol·licituds s’ordenen
segons la proporció de població de 0 a 3
anys escolaritzada en llars d’infants públi-
ques o sostingudes amb fons públics a cada
municipi. S’entén per proporció de pobla-
ció el quocient entre el nombre d’alumnes
matriculats i els empadronats a la població
d’aquest tram d’edat.

4.4 La subvenció concedida pot ser mo-
dificada per la Direcció General de Centres
Docents si a l’expedient de creació, ampli-
ació o modificació del centre s’acredita un
nombre de places escolars diferent de l’ini-
cialment previst.

—5 La creació o consolidació de places
escolars, segons el projecte aprovat, es for-
malitzarà mitjançant un conveni entre el De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i la corporació local titular del
centre.

Per formalitzar el conveni caldrà que la
corporació local presenti davant del Depar-
tament d’Ensenyament la documentació que
s’assenyala a l’annex 4 d’aquesta disposi-
ció.

—6 Una vegada acreditada la creació de
les places escolars al corresponent conveni
de creació o modificació del centre, es pro-
cedeix al lliurament de la subvenció conce-
dida i encara no lliurada, i per l’import que

resulti finançable a la corporació local be-
neficiària.

—7 Si abans de quinze anys a comptar de
la data de signatura del conveni de creació
o, si és el cas, de l’addenda de modificació
del conveni es produeix un canvi d’ús en
les instal·lacions i es manté a la població la
demanda de places escolars per a aquest
tram d’edat, la corporació local beneficiària
de la subvenció haurà de rescabalar la
Generalitat de Catalunya amb l’import pro-
porcional del temps que falti fins completar
el període de quinze anys, més els interes-
sos legals de cada període.

—8 El beneficiari de la subvenció té l’obli-
gació de facilitar-ne tota la informació que
li sigui requerida per la Intervenció General
de la Generalitat, per la Sindicatura de
Comptes o per altres òrgans competents.

ANNEX 2

Documentació necessària per a l’autoritza-
ció del projecte de centre

—1 El Departament posarà a disposició de
les corporacions locals que vulguin sol·licitar
subvencions a l’empara d’aquesta Ordre un
model de full de sol·licitud. Aquest model
estarà a l’adreça d’Internet www.gencat.es/
ense i a les delegacions territorials del De-
partament d’Ensenyament.

—2 La sol·licitud ha de contenir:
a) Adreça de la llar d’infants, amb indi-

cació si l’edifici és o no de nova planta.
b) Finalitat de l’activitat: a) ampliació d’un

centre; b) creació d’un centre nou; c) adap-
tació d’un centre ja existent a la normativa
vigent. Si concorren diverses actuacions cal
que s’especifiqui quines.

c) Nombre de places escolars de nova
creació amb indicació de les unitats respec-
tives per trams d’edat.

d) Nombre de places escolars ja autorit-
zades que es volen adaptar a la normativa
vigent (en el cas de centres creats per con-
veni i amb clàusula de vigència temporal).

—3 S’adjuntarà a la sol·licitud la documen-
tació següent:

a) Plànol per triplicat de localització ge-
ogràfica del centre.

b) Plànols per triplicat i signats pel tèc-
nic competent amb indicació dels espais del
centre, el seu ús i les superfícies. En cas
que es tracti de l’ampliació d’un centre cal
que els plànols reflecteixin la distribució
actual dels espais i de l’ampliació que es
vol efectuar.

c) Projecte bàsic de les obres a realitzar.
d) Memòria valorada.
e) Document que acrediti que la corpo-

ració local és propietària del solar on es tin-
gui previst construir o de l’immoble que
s’adeqüi o rehabiliti.

f) Certificat del secretari de l’ajuntament
sobre el compliment de la quota de reserva
per a la integració social de minusvàlids, es-
tablerta a l’article 38 de la Llei 13/1982, de
7 d’abril (BOE de 30.4.1982).

g) Si és el cas, una còpia de la resolució
d’autorització prèvia a la desafectació dels
espais que es destinaran al servei públic de
llar d’infants.
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h) Acord del Ple de la corporació local
conforme s’assumeix el compromís d’exe-
cutar les obres si es concedeix la subven-
ció del Departament d’Ensenyament.

ANNEX 3

Documentació necessària per acreditar la fi-
nalització d’obres

a) Certificació de fi d’obra emesa per l’ar-
quitecte director, amb indicació de la data
de finalització.

b) Certificació de l’interventor de la cor-
poració local dels costos que han suposat
les obres realitzades a la corporació.

c) Declaració de l’import d’altres subven-
cions per a la mateixa activitat, concedides
per altres entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, si escau.

ANNEX 4

Documentació necessària per formalitzar el
conveni de creació o en el seu cas de
modificació del centre:

—1 Certificat del tècnic competent de so-
lidesa de l’edifici.

—2 Certificat del tècnic competent con-
forme la instal·lació elèctrica reuneix els
requisits reglamentaris.

—3 Certificat del tècnic competent con-
forme la instal·lació energètica de la cuina i
de la calefacció reuneixen els requisits re-
glamentaris.

—4 Certificat sanitari conforme l’edifici re-
uneix les condicions higienicosanitàries i de
seguretat.

—5 Relació de personal educador del cen-
tre amb la indicació de la titulació acadèmica.

(02.190.133)

RESOLUCIÓ ENS/2108/2002, de 16 de
juliol, de convocatòria de concurs públic per
formar part de la llista d’aspirants per co-
brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris per al curs
2002-2003.

L’article 1 del Decret 133/2001, de 29
de maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001),
sobre la regulació de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent, preveu, per tal de
cobrir-ne les necessitats, la convocatòria
de concurs públic de mèrits per formar part
de la borsa de treball del personal interí
docent, segons les necessitats del servei.

L’article 5 del Decret 133/2001, de 29 de
maig, preveu que la llista única a Catalunya
dels aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat està for-
mada, per ordre de prelació, per:

El personal que hagi prestat serveis com
a interí d’algun cos docent no universitari a
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

Les persones que formen part de la llista
d’admesos d’alguna de les convocatòries
de concurs públic que ha realitzat el Depar-
tament d’Ensenyament des del mes de
setembre de 1996 per formar part de la llis-
ta d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat, i que
encara no han estat nomenats com a per-
sonal interí.

Aquestes persones s’ordenen segons
l’any de la convocatòria en què van partici-
par i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem esta-
blert a cada convocatòria. Cada curs s’hi
afegiran les persones que hagin estat ad-
meses en les convocatòries corresponents
a aquell curs.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa d’aspirants del primer i segon
bloc esmentats al paràgraf anterior, o bé el
nombre d’aquests es considera insuficient
per cobrir les necessitats previstes per al
proper curs, cal disposar de nous candidats
per tal de completar el segon bloc de la llis-
ta d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat per al
curs 2002-2003.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 2002-2003, per a les especiali-
tats que s’indiquen tot seguit:

Codi Especialitat

Cos de mestres

ALL Audició i llenguatge
INF Educació infantil
PAN Educació primària, anglès
PEF Educació primària, educació física
PFR Educació primària, francès
PMU Educació primària, música
PRI Educació primària

Cos de professors d’ensenyament secundari

AL Alemany
AN Anglès
CLA Cultura clàssica
DI Dibuix
ECO Economia
EF Educació física
FR Francès
GR Grec
LA Llatí
LC Llengua catalana i literatura
LE Llengua castellana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música
TEC Tecnologia
502 Anàlisi i química industrial
503 Assessoria i processos

d’imatge personal
504 Construccions civils i edificació
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos

de manteniment de vehicles

Codi Especialitat

512 Organització i projectes
de fabricació mecànica

513 Organització i projectes
de sistemes energètics

519 Processos i mitjans de comunicació
520 Processos i productes de tèxtil,

confecció i pell
521 Processos i productes de vidre

i ceràmica
522 Processos i productes d’arts gràfi-
ques
523 Processos i productes de fusta i mo-
bles
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional

601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles
605 Instal·lació i manteniment

d’equips tèrmics i fluids
606 Instal·lacions electrotècniques
607 Instal·lacions i equips de criança

i de cultiu
608 Laboratori
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment

de màquines
612 Oficina de projectes de construcció
613 Oficina de projectes de fabricació

mecànica
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
619 Procediments de diagnòstic

clínic i ortoprotètics
620 Procediments sanitaris i assistencials
623 Producció en arts gràfiques
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge

i so

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny

151 Dibuix artístic
152 Procediments pictòrics
154 Dibuix lineal
155 Modelatge i buidatge
159 Disseny de figurins
160 Dibuix publicitari
170 Arts del moble
184 Fotografia artística
186 Procediments d’il·lustració del llibre
301 Matemàtiques
302 Tècniques de disseny gràfic
305 Teoria i pràctica del disseny
307 Dibuix i tècniques pictòriques

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny

158 Decoració
162 Pintura
164 Tipografia
166 Modelisme i maquetisme
168 Enquadernació
172 Talla de pedra i fusta
174 Forja artística
176 Ceràmica artística
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Codi Especialitat

177 Esmalts
183 Joieria/orfebreria
185 Delineació
189 Buidat i emmotllament
306 Disseny gràfic
359 Disseny de figurins
360 Dibuix publicitari
384 Fotografia artística

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

133 Alemany
134 Àrab
135 Italià
136 Japonès
138 Rus
139 Xinès
191 Grec modern
192 Francès
193 Anglès
195 Català

—2 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora general
de Recursos Humans.

—3 Per formar part de la borsa de treball,
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la
Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol,
o estar inclòs en algun dels supòsits que
preveu la Llei 17/1993, de 23 de desembre,
sobre l’accés a determinats sectors de la
funció pública dels nacionals dels estats
membres de la Comunitat Europea, modifi-
cada per la Llei 55/1999, de 29 de desem-
bre.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estat afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici del tipus de lloc de tre-
ball que s’hagi d’ocupar.

d) No haver estat separat mitjançat ex-
pedient disciplinari del servei de cap de les
administracions públiques, ni trobar-se in-
habilitat per a l’exercici de les funcions
públiques. Els aspirants amb nacionalitat no
espanyola hauran d’acreditar igualment que
no es troben sotmesos a cap sanció disci-
plinària o condemna penal que impossibiliti
l’accés a la funció pública en el seu estat
d’origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari, cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes i cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny: titulació de doctor, enginyer,
arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes
de docència.

Cos de professors tècnics de formació
professional i cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny: titulació de diplomat,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equiva-
lent a efectes de docència.

f) Tenir el títol professional d’especialit-
zació didàctica o el Certificat d’aptitud pe-
dagògica (CAP) o experiència docent prè-
via legalment reconeguda com a equivalent,
en cas que sigui exigible. En aquest cas
quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,
llicenciat en pedagogia, així com els que
presentin sol·licitud per a l’especialitat de
tecnologia i les diferents especialitats de la
formació professional específica, per al cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes,
per al cos de professors i mestres de taller
d’arts plàstiques i disseny i els que acredi-
tin haver prestat serveis docents durant dos
cursos acadèmics complets (un mínim de
18 mesos) en centres públics o privats.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i
escrit, de la llengua catalana, d’acord amb el
que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’oc-
tubre, sobre el coneixement de les dues llen-
gües oficials a Catalunya que es requereix per
a la provisió de llocs de treball dels centres
públics d’ensenyament no universitari de
Catalunya dependents del Departament d’En-
senyament (annex 1).

h) Tenir la corresponent capacitació per
impartir les àrees i matèries curriculars cor-
responents a l’especialitat que requereixi el
lloc de treball que s’hagi d’ocupar d’acord
amb l’annex del Decret 133/2001, de 29 de
maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001).

Els requisits esmentats anteriorment s’hau-
ran de complir en la data d’acabament del ter-
mini de presentació de sol·licituds i mantenir-
se fins a la finalització del curs 2002-2003.

—4 Els qui desitgin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, a les
delegacions territorials i a la seu central del
Departament d’Ensenyament. No obstant
això, per evitar possibles demores en la seva
tramitació, és preferible que es presenti a la
delegació territorial demanada com a pre-
ferent. La sol·licitud es trobarà a disposició
de les persones interessades als llocs es-
mentats i també podrà ser impresa a través
d’Internet a la web del Departament d’En-
senyament http://www.gencat.es/ense, i
caldrà emplenar-la segons les instruccions
que hi ha a la pàgina 2 d’aquesta. La sol·-
licitud haurà d’anar acompanyada del full de
documentació justificativa dels requisits on
es consignaran els documents que es pre-
senten per justificar que es reuneixen els
requisits exigits d’acord amb el que s’espe-
cifica a l’annex 2, així com del full de mèrits
al·legats i puntuació assignada, on hi cons-
taran els mèrits que s’al·leguen d’acord amb
el barem de l’annex 3 d’aquesta Resolució.

Les adreces de les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament són les
següents:

Barcelona ciutat: av. del Paral·lel, 71,
08004 Barcelona.

Barcelona comarques: c. Casp, 15,
08010 Barcelona.

Baix Llobregat: c. Laureà Miró, 328,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67, 08202 Sabadell.

Tarragona: c. Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona.

Girona: c. Ultònia, 11, 17002 Girona.
Lleida: pge. Pompeu, 4, 25006 Lleida.
Terres de l’Ebre: c. Poeta Vicenç García,

3, 43500 Tortosa.

—5 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, i fer-hi cons-
tar el codi que correspongui:

a) El cos o cossos en els quals desitja ser
nomenat.

b) L’especialitat o especialitats que desit-
ja impartir i per a les quals està degudament
capacitat.

c) Les delegacions territorials on vol pres-
tar serveis, amb indicació de la que s’escull
com a preferent.

—6 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució és des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC
fins al dia 8 d’agost de 2002, ambdós in-
closos.

—7 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la delegació territorial que
en cada cas hagi estat demanada com a
preferent revisarà i comprovarà la documen-
tació que hagin aportat les persones inte-
ressades justificativa de reunir els requisits
exigits, i valorarà els mèrits que hagin al·le-
gat els aspirants d’acord amb el barem de
l’annex 3, i els assignarà la puntuació que
els correspongui.

—8 Durant el mes d’octubre de 2002, la
Direcció General de Recursos Humans farà
pública la resolució en què declara aprova-
da la llista provisional d’aspirants admesos
i exclosos per cobrir places vacants o subs-
titucions en règim d’interinitat objecte
d’aquesta convocatòria. En aquesta llista,
que s’exposarà a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions ter-
ritorials i que podrà consultar-se a Internet
a la web del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.es/ense, els aspirants hi
figuraran per ordre alfabètic de cognoms i
per ordre de puntuació, i hi constaran al-
menys les dades següents:

Els cognoms i nom de cada aspirant.
El número del DNI o del document acre-

ditatiu de la nacionalitat, en el cas que no
tingui l’espanyola.

Les especialitats per a les quals l’aspirant
està capacitat i que pot impartir.

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

da en els apartats i subapartats que confi-
guren el barem.

El número d’ordre que ocupa a la llista.
L’àmbit o àmbits territorials sol·licitats

amb indicació del preferent.
Motiu d’exclusió dels aspirants provisio-

nalment exclosos.

—9 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposició
de la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos a la seu del Departament d’Ense-
nyament i a les seves delegacions territori-
als, per tal que les persones interessades
puguin formular les reclamacions que creguin
oportunes davant la delegació territorial que
hagin demanat com a preferent o presentar
documentació justificativa de mèrits ja al-
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legats en la sol·licitud de participació, sem-
pre que aquests hagin estat assolits fins a la
data de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds.

—10 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclama-
cions presentades i admetrà, o no, la nova
documentació justificativa lliurada, mitjan-
çant la resolució en què es faci pública la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos per cobrir places vacants o substituci-
ons en règim d’interinitat en centres docents
públics d’ensenyaments no universitaris
dependents del Departament d’Ensenya-
ment per al curs 2002-2003. La llista es-
mentada s’exposarà a la seu del Departa-
ment d’Ensenyament i a les seves delega-
cions territorials durant el mes de novembre
de 2002 i també podrà consultar-se a Inter-
net a la web del Departament d’Ensenya-
ment http://www.gencat.es/ense.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat 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 po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Recursos Humans, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

—11 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants segons la pun-
tuació total obtinguda es produeixin empats,
aquests es resoldran atenent successiva-
ment els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 3.

b) Major puntuació als subapartats del
barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 3.

c)˙Major edat.

—12 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2002-2003, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2002-2003.

—13 Si en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat ha comès falsedat en la presen-
tació dels documents justificatius, se li res-
cindirà el nomenament, amb l’audiència
prèvia a l’interessat, i, si escau, es passarà
el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

—14 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals fer subs-

titucions, amb indicació del que escullen
com a preferent, amb el benentès que la
resta rebrà el mateix tracte sense diferenci-
ació de preferència. Aquesta elecció de
l’àmbit geogràfic per prestar substitucions
suposarà l’obligació per part de la persona
interessada d’acceptar qualsevol nomena-
ment dintre de l’àmbit escollit. El fet que no
s’accepti un nomenament a jornada com-
pleta inclòs a l’àmbit sol·licitat s’entendrà
com a renúncia a formar part de la llista du-
rant el curs 2002-2003.

Al llarg del curs les persones interessa-
des podran modificar el nombre de delega-
cions territorials sol·licitades, ampliant o
reduint els àmbits demanats, sense que
aquesta modificació impliqui la renúncia a
formar part de la llista d’aspirants per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat.

—15 Quan correspongui nomenar un as-
pirant al qual els òrgans competents hagin
reconegut una disminució física igual o su-
perior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball apropiat.

—16 L’adjudicació de destinació sempre
serà dintre d’un dels àmbits territorials de-
manats i corresponent a un lloc de treball
d’una especialitat sol·licitada per a la qual
s’estigui habilitat. En absència de candidats
d’una determinada especialitat, la delega-
ció territorial oferirà als que la posseeixin i
no l’hagin demanada la possibilitat de ser
nomenats per a aquest tipus de vacant.

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territori-
als i especialitats demanats a la instància.
El fet de no acceptar un nomenament impli-
carà la baixa de la llista per renúncia, tal com
estableix l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig.

—17 És motiu de baixa de la borsa de tre-
ball la renúncia, així com no acceptar la des-
tinació adjudicada o no prendre possessió
del lloc de treball adjudicat en els terminis
previstos sense causa justificada.

També és motiu de baixa de la borsa l’ha-
ver estat sancionat, mitjançant expedient
disciplinari, per falta notòria de rendiment o
per incompliment greu dels deures i les
obligacions derivats de les funcions pròpi-
es de lloc de treball.

Així mateix, no serà inclòs a la borsa de
treball docent, una vegada finalitzat el seu
nomenament, el docent que hagi mostrat un
rendiment insuficient que no comporti inhi-
bició o una evident i documentada manca
de capacitat per ocupar el lloc de treball i
que impedeixi complir les funcions assigna-
des, mitjançant expedient administratiu
contradictori i no disciplinari, un cop escol-
tada la junta de personal docent correspo-
nent.

—18 Quan la delegació territorial adjudi-
qui un lloc de treball al professorat nomenat
per cobrir substitucions en règim d’interini-
tat, aquest rebrà una credencial de nome-
nament on s’especificaran les dates d’inici
i cessament previstes, l’especialitat del lloc

de treball que ocuparà al centre docent, i el
motiu que ha originat la vacant. Les dates
especificades a la credencial no les podrà
modificar unilateralment l’Administració, lle-
vat dels casos en què es produeixi una re-
incorporació anticipada d’un funcionari, la
qual cosa provocarà el cessament del pro-
fessorat nomenat.

—19 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin d’aplicació al moment
d’acceptació del nomenament, la persona
interessada presentarà una declaració jura-
da conforme no treballa en cap altre lloc ni
públic ni privat. L’ocupació d’un segon lloc
de treball o l’exercici d’un segon càrrec o
activitat al sector públic o privat requerirà la
prèvia i expressa autorització de compatibi-
litat, que només s’atorgarà en els casos que
preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.

També caldrà presentar una certificació
mèdica de no patir cap malaltia ni estar
afectat de cap limitació física o psíquica
incompatible amb l’exercici del tipus de lloc
de treball que s’hagi d’ocupar.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc
de treball, i en el termini màxim de 45 dies,
el professorat nomenat rebrà el document
de nomenament corresponent, que tindrà
validesa legal a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, 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 con-
tenciós administratiu, 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
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, o qualsevol altre recurs que considerin
oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Taula de titulacions que acrediten el conei-
xement de la llengua catalana

Llicenciatures
Llicenciat en filologia catalana.
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-

logia catalana).
Llicenciat en filologia valenciana.
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-

logia hispànica-catalana).
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-

logia romànica) (Universitat de Barcelona fins
al 1967) (UB).
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Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia hispànica) (UB de 1968 a 1971).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia romànica, subsecció de català) (UB de
1972 a 1977).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-
logia catalana) (UB a partir de 1978).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia hispànica) (Universitat Autònoma de
Barcelona, de 1973 a 1977) (UAB).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-
logia catalana) (UAB a partir de 1978).

Llicenciat en filologia (secció hispànica,
secció filologia valenciana) (Universitat de
València).

Llicenciat en filologia catalana (haver-ne
superat tres cursos).

Llicenciat en traducció i interpretació, amb
una certificació acadèmica d’haver cursat
20 crèdits de llengua catalana.

Diplomatures
Diplomat Escola Universitària de Forma-

ció del Professorat (EUFP) de Girona, espe-
cialitat filològiques (anglès/francès) (promo-
cions 1974, 1975, 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat filològiques anglès/francès i pre-
escolar (promocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat ciències socials (promocions
1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat del Vallès,
especialitat ciències (promocions 1977 i
1978).

Diplomat EUFP de Lleida, especialitat fi-
lològiques (anglès/francès) (promocions
1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP Blanquerna de Barcelona,
especialitat filològiques (anglès/francès)
(promocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de València, especialitat
filologia.

Diplomat EUFP de les Illes Balears, espe-
cialitat filologia/llengua catalana.

Diplomat en traducció i interpretació, amb
una certificació acadèmica d’haver cursat
les assignatures de llengua catalana i de
traducció al català incloses en el pla d’es-
tudis, expedit per la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Ensenyaments secundaris
Títol de graduat en educació secundària

(ESO) ,  sempre que s ’hag in  cursat  a
Catalunya almenys tres cursos qualssevol
de primària i tota l’ESO i s’hagi cursat de
manera oficial la matèria de llengua cata-
lana en la totalitat dels estudis mínims es-
mentats. Per acreditar les condicions aca-
dèmiques esmentades, cal aportar un
certificat expedit, a sol·licitud de la perso-
na interessada, per qualssevol institut
d’educació secundària públic de la mane-
ra que determina la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa.

Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que
s’hagi cursat a Catalunya tres cursos de
qualssevol de primària i cinc cursos quals-
sevol entre l’ESO i el batxillerat i s’hagi cursat
de manera oficial la matèria de llengua ca-
talana en la totalitat dels estudis esmentats.
Per acreditar les condicions acadèmiques
esmentades, cal aportar un certificat expe-
dit, a sol·licitud de la persona interessada,
per qualsevol institut d’educació secundà-

ria públic de la manera que determina la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

Títol de batxillerat (BUP) obtingut a partir
del mes de gener de 1992, sempre que
s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya
i s’hagi cursat de manera oficial la matèria
de llengua catalana en la totalitat dels estu-
dis esmentats. Per acreditar les condicions
acadèmiques esmentades, cal aportar un
certificat expedit, a sol·licitud de la persona
interessada, per qualsevol institut d’educa-
ció secundària públic de la manera que de-
termina la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa.

Títol de tècnic especialista (FP2) obtingut
a partir del mes de gener de 1992, sempre
que s’hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a
Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial
la matèria de la llengua catalana en la tota-
litat dels estudis esmentats. Per acreditar
les condicions acadèmiques esmentades,
cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud
de la persona interessada, per qualsevol
institut d’educació secundària públic de la
manera que determina la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.

Els casos que no s’ajustin exactament
als tres supòsits anteriors seran resolts, a
petició de la persona interessada, per la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa, que, quan s’escaigui, emetrà
la corresponent certificació d’equivalència,
que serà presentada conjuntament amb la
sol·licitud de participació en la convoca-
tòria.

Mestres de català i valencià
Mestre de català (escoles universitàries de

formació del professorat d’EGB).
Mestre de català obtingut per haver apro-

vat el segon cicle de reciclatge de català,
expedit pels instituts de ciències de l’edu-
cació (ICE) de les universitats catalanes.

Mestre de català, promocions de mestres
habilitades per la Comissió Mixta (Ministeri
d’Educació i Ciència-Generalitat de Ca-
talunya).

Professor de llengua catalana de les Illes
Balears.

Mestre de valencià.
Direcció General de Política Lingüística
Certificat de coneixements superiors de

llengua catalana (orals i escrits) (certificat D).
Certificat de coneixements mitjans de llen-

gua catalana (orals i escrits) (certificat C).
Certificat de coneixements bàsics de llen-

guatge administratiu (certificat F).
Certificat de coneixements suficients de

llenguatge administratiu (certificat G).
Certificat de coneixements suficients de

llenguatge comercial de la JPC (certificat M).
Certificat de capacitació per a l’ensenya-

ment de català a adults (certificat E).
Certificat de capacitació per a la correc-

ció de textos orals i escrits (certificat K).
Escola d’Administració Pública de Ca-

talunya
Certificat d’assistència i aprofitament d’un

curs de llengua catalana del nivell C.
Certificat d’assistència i aprofitament a un

curs intensiu de la llengua catalana de nivell
mitjà per a catalanoparlants.

Certificat d’assistència i aprofitament a un
curs de llenguatge administratiu.

Certificat d’assistència i aprofitament d’un
curs de llengua catalana nivell D.

Universitat de Barcelona
Diploma de suficiència de llengua catala-

na (nivell D) del Rectorat (des de 1978 fins
a 1988).

Diploma de suficiència de llengua catala-
na (nivell D) del Servei de Llengua Catalana
(des de 1988).

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per a la docència.

Diploma de bon coneixement de la llen-
gua catalana (nivell D-2) dels cursos de llen-
gua catalana del Rectorat  (des de 1978 fins
a 1988).

Diploma de proficiència en llengua cata-
lana (nivell D-2) dels cursos de llengua ca-
talana del Servei de Llengua Catalana  (des
de 1988).

Universitat Autònoma de Barcelona i  la
Universitat Politècnica de Catalunya

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana (grau mitjà).

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per al personal docent i investigador
(grau mitjà).

Certificat de proficiència en llengua cata-
lana (grau superior).

Diploma de postgrau de corrector en llen-
gua catalana.

Universitat de Girona, Universitat Oberta
de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per al personal docent i investigador
(grau mitjà).

Certificat de proficiència en llengua cata-
lana (grau superior).

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana (grau mitjà).

Universitat Rovira i Virgili
Certificat de coneixements mitjans de llen-

gua catalana.
Certificat de coneixements superiors de

llengua catalana.
Universitat de Lleida
Certificat de suficiència en llengua cata-

lana (grau mitjà).
Certificat de proficiència en llengua cata-

lana (grau superior).
Escola oficial d’idiomes
Acreditació d’haver aprovat el curs de ni-

vell D (fins al curs 1991-92).
Acreditació d’haver aprovat el 4t curs de

llengua catalana (a partir del curs  1992-93).
Certificat d’aptitud pedagògica en llengua

catalana (expedit fins al curs 1992-93).
Certificat d’aptitud (o de cicle superior) en

llengua catalana o acreditació d’haver aprovat
el cinquè curs (a partir del curs de 1993-94).

Instituts de ciències de l’educació
Acreditació d’haver aprovat el primer ci-

cle dels cursos de reciclatge de català.
Acreditació d’haver aprovat la llengua II

del primer cicle dels cursos de reciclatge de
català (només per als professors d’ensenya-
ment secundari).

Certificat de capacitació en llengua cata-
lana, tant en l’ensenyament primari com en
l’ensenyament secundari (mòdul II) i per la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.

Diploma de mestre de català expedit pels
instituts de ciències de l’educació (ICE) de
les universitats catalanes.
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Certificat de coneixements avançats orals
i escrits de llengua catalana (a partir del mes
de gener de 1999).

Certificat de nivell superior de català (a
partir del mes de juny de 2001).

Certificat de nivell de suficiència de català.
Junta Assessora per als Estudis de Català
Certificat d’ensenyament de català en el

grau elemental.
Certificat d’ensenyament de català en el

grau mitjà.
Certificat de capacitació per a l’ensenya-

ment de català a adults.
Diputació de Barcelona
Certificat del curs superior de llengua ca-

talana (fins a 1982).
Institut Catòl ic d’Estudis Socials de

Barcelona
Certificat del curs superior de llengua ca-

talana (fins a 1982).
Certificat de professor de llengua catala-

na (fins a 1982).
Institut Franco-català de la Universitat de

Perpinyà
Diploma d’estudis universitaris generals

(DEUG) de català.
Diploma de llicenciatura de català, llen-

gua viva estrangera.
Departament d’Ensenyament
Reconeixement de la idoneïtat especial

per impartir l’ensenyament en llengua cata-
lana, obtingut per resolució de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.

Reconeixement de la condició de profes-
sor concordant o idoni per impartir l’espe-
cialitat de llengua catalana i literatura a
centres privats de batxillerat, COU i forma-
ció professional per resolució de la Direcció
General de Recursos Humans, d’acord amb
l’Ordre de 30 d’abril de 1982 (DOGC núm.
230, de 9.6.1982) i l’Ordre d’11 d’octubre
de 1989 (DOGC núm. 1214, de 30.10.1989).

Junta Avaluadora de Català del Govern
de les Illes Balears

Certificat de coneixements mitjans de ca-
talà (orals i escrits).

Certificat de llenguatge administratiu.
Certificat de coneixements superiors de

català (orals i escrits).
Obra Cultural Balear
Acreditació d’haver superat el curs de

grau mitjà de llengua catalana (fins a 1991).
Acreditació d’haver superat el curs de

grau superior de llengua catalana (fins a
1991).

Universitat de les Illes Balears
Certificat de coneixements mitjans de llen-

gua catalana expedit pel Rectorat  (fins a
1991).

Certificat de coneixements superiors de
català expedit pel Rectorat (fins a 1991).

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor
Certificat de coneixements mitjans de ca-

talà (fins a 1991).
Certificat de coneixements superiors de

català.
Estudi General Lul·lià
Titulacions de professor de català.
Govern Balear
Certificat d’aptitud docent en llengua ca-

talana de la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports.

Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià o Direcció General de Política Lin-

güística de la Conselleria d’Educació i Ci-
ència de la Generalitat Valenciana

Certificat de grau mitjà de coneixements
de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge administratiu.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge comercial.

Certificat de grau superior de coneixe-
ments de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de cor-
recció de textos.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge als mitjans de comunicació.

Certificat de capacitació en valencià.
Universitats del País Valencià (Universitat

d’Alacant), (Universitat Jaume I de Castelló),
(Universitat Miguel Hernández), (Universitat
Politècnica de València) i (Universitat de Va-
lència-Estudi General)

Certificat de grau mitjà de coneixements
de valencià.

Certificat de grau superior de coneixe-
ments de valencià.

Direcció General de Política Lingüística
Certificat de capacitació per a la correc-

ció de textos orals i escrits.

ANNEX 2

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionali-
tat o, si hi manca, una fotocòpia del passa-
port.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar, o bé una
certificació que acrediti la realització i con-
vocatòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, Certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un insti-
tut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, excep-
te per a les diferents especialitats de tecno-
logia i de la formació professional específica.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent
que s’acredita correspon a un centre privat,
l’esmentada certificació haurà de ser expe-
dida pel director del centre amb el vistiplau

de la Inspecció d’Ensenyament, o pel se-
cretari del col·legi de doctors i llicenciats o
d’altre col·legi professional, sempre que
aquesta cert i f icació pugui  ser emesa
d’acord amb els seus estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els
aspirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua catalana (vegeu l’annex 1).

—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten.

ANNEX 3

Barem

Únicament es valoraran els mèrits asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Un mateix
mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 0,4166
punts.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament o contracte, o certifi-
cació expedida pel director del centre cor-
responent, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o pel secretari de la delega-
ció territorial corresponent, o bé pel secreta-
ri del col·legi de doctors i llicenciats o d’al-
tres col·legis professionals, sempre que
aquesta certificació pugui ser emesa d’acord
amb els seus estatuts. Els serveis prestats a
l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats
expedits pels ministeris d’educació dels
països respectius, degudament traduïts a
qualsevol de les dues llengües oficials a
Catalunya.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per
poder computar els serveis prestats als
becaris de formació de docència i la recer-
ca com a experiència docent, caldria que
la universitat on els ha prestat certifiqués
que estan en possessió de totes i cadas-
cuna de les facultats pròpies dels docents
(que imparteixen la totalitat de la matèria
d’un curs, que avaluen els alumnes de l’es-
mentada matèria i que signen les actes cor-
responents).

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·-

legat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
que preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal
i com a continuació s’indica:
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De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, als casos en què a la cer-
tificació acadèmica no figurin les expressi-
ons numèriques completes, s’aplicaran les
equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

facin constar tant la qualificació literal com
la numèrica, es tindrà només en considera-
ció aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o convalidada, o d’apte o apta, seran
equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada, caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda al moment de cursar
l’assignatura segons l’antic pla d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·-
legada com a requisit de titulació previst al
punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat els cursos de
doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del mateix doctorat (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadè-
mica on consti la superació de tots els cur-
sos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del
títol de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedició d’a-
quest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de
1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries diferents
de l’al·legada com a requisit de titulació pre-
vist al punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació
al·legada com a requisit de titulació previst
al punt 3.e) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a 300
hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a 150
hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui).

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament o del
de Benestar Social o bé organitzades per
les universitats o reconegudes pel Departa-
ment d’Ensenyament, o organitzades o re-
conegudes per altres comunitats autònomes
amb plenes competències educatives, o pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les inclogui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés a la llista d’interins.

En cap cas no podran ser valorats mit-
jançant aquest apartat els cursos realitzats
per a l’obtenció d’un títol o certificat acadè-
mic.

(02.193.039)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
0139/02).

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

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

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

c) Número d’expedient: 0139/02.

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

ment i instal·lació d’una estació transforma-
dora a la Delegació Territorial a Lleida.

b) Termini d’execució: dos mesos des de
la data de formalització del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 89.000,00 euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1, del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import adjudicat.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.

a) Entitat: Departament d’Ensenyament;
Delegació Territorial a Lleida, Registre ge-
neral.

b) Domicili: ptge. de Pompeu, 4.
c) Localitat i codi postal: Lleida 25006.
d) Telèfon: 973.22.86.50.
e) Telefax: 973.24.59.16.
f) Adreça d’Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

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

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

gistre general o a la delegació territorial del
Departament d’Ensenyament a Lleida.

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

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
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d) Data: 4 de setembre de 2002.
e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 19 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.199.054)

RESOLUCIÓ ENS/2112/2002, de 9 de ju-
liol, per la qual s’implanten i se suprimeixen
cicles formatius de formació professional de
grau mitjà o de grau superior en diversos
centres docents.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius de formació professional
específica, del seu currículum i la seva ava-
luació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional
específica aconsella la reestructuració de
l’oferta per tal d’adequar-la a les necessi-
tats i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació i la supressió de determi-
nats ensenyaments en diversos centres
docents públics.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
de l’annex del Decret 199/1996, de 12 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació secundària i formació pro-
fessional de grau superior,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius de l’inici del curs escolar
2002-03, en els termes que s’hi especifi-
quen.

—2 Suprimir els cicles formatius de forma-
ció professional de grau superior que es
detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució en
els centres docents públics que s’indiquen,
amb efectes acadèmics i administratius de
la fi del curs escolar 2001-02.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
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 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 con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 9 de juliol de 2002

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

Ensenyaments que s’implanten

CFPM: cicles formatius de formació profes-
sional de grau mitjà; CFPS: cicles formatius
de formació professional de grau superior.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona.
Codi: 08034205.
Denominació: IES La Guineueta.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPS: salut ambiental.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Bages

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Codi: 08046840.
Denominació: IES Castellet.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPM: obres de la construcció.

Comarca: Barcelonès

Municipi: Badalona.
Codi: 08001421.
Denominació: IES La Pineda.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPS: sistemes de telecomunicacions i in-
formàtics.

Comarca: Maresme

Municipi: Premià de Mar.
Codi: 08031848.
Denominació: IES Cristòfol Ferrer.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPS: sistemes de telecomunicacions i in-
formàtics.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Alt Empordà

Municipi: Roses.
Codi: 17005364.
Denominació: IES Cap Norfeu.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPS: informació i comercialització turísti-
ques.

Comarca: Gironès

Municipi: Girona.
Codi: 17006939.

Denominació: IES Santa Eugènia.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPS: gestió del transport.

Comarca: Pla de l’Estany

Municipi: Banyoles.
Codi: 17006666.
Denominació: IES Pla de l’Estany.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPS: administració de sistemes informà-
tics.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Deltebre.
Codi: 43006964.
Denominació: IES de Deltebre.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPM: instal·lació i manteniment electrome-
cànic de maquinària i conducció de línies.

Comarca: Ribera d’Ebre

Municipi: Móra d’Ebre.
Codi: 43007129.
Denominació: IES Julio Antonio.
Ensenyaments que s’hi implanten:
CFPS: administració de sistemes informà-
tics.

ANNEX 2

Ensenyaments que se suprimeixen

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Bages

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Codi: 08046840.
Denominació: IES Castellet.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPM: acabats de contrucció.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Alt Empordà.

Municipi: Roses.
Codi: 17005364.
Denominació: IES Cap Norfeu.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPS: animació turística.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES
DE L’TBRE

Comarca: Ribera d’Ebre.

Municipi: Móra d’Ebre.
Codi: 43007129.
Denominació: IES Julio Antonio.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPS: desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques.

(02.165.103)

RESOLUCIÓ ENS/2113/2002, de 3 de ju-
liol, de cessament d’activitats de la llar d’in-
fants Misha, de Barcelona.

Per la Resolució de 3 de novembre de
2000, es va iniciar d’ofici l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Misha, de Barcelona, que es va haver de
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notificar mitjançant l’Edicte de 19 de febrer
de 2001 (DOGC núm. 3342, de 7.3.2001).

Atès que s’han exhaurit els terminis que per
a l’audiència a l’interessat marca la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, sense que s’hagin
presentat les al·legacions corresponents;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants Misha, de Barcelona,
ubicada al carrer Pons i Gallarza, 21, amb
núm. de codi 08049713, amb efectes a
partir de la fi del curs 1998-1999.

—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 a partir 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 con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 3 de juliol de 2002

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

Antoni Llobet i Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

(02.161.035)

RESOLUCIÓ ENS/2114/2002, de 3 de ju-
liol, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Clavé,
de Tiana.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Clavé, de Tiana, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Clavé, de Tiana, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 3 de juliol de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Tiana.
Localitat: Tiana.
Núm. de codi: 08030391.
Denominació: Clavé.
Adreça: c. Ciutadella, 13.
Titular: Clavé, SCCL.
NIF: F08792806W.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Clavé, de Tiana, amb
efectes a partir de la fi del curs 1993-94.

(02.158.075)

RESOLUCIÓ ENS/2115/2002, de 3 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Hamelín, d’Alella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Hamelín, d’Alella, en
petició 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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Ha-
melín, d’Alella, per ampliació dels ensenya-
ments de batxillerat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que 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, 3 de juliol de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Alella.
Localitat: Alella.
Núm. de codi: 08051239.
Denominació: Hamelín.
Adreça: Riera Coma Fosca, 3-5.
Titular: Hamelín-2, SL.
NIF: B58796434.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de batxillerat, amb 2 unitats de la modalitat
de tecnologia, amb capacitat per a 70 llocs
escolars, situades al carrer de Núria, 26-30,
i amb efectes a partir de l’inici del curs 2002-
2003.
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Composició del centre:
Autorització d’obertura:

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

per a 41 llocs escolars, situades al carrer
Riera Coma Fosca, 3-5.

3 unitats de parvulari amb capacitat per
a 75 llocs escolars, situades al carrer Riera
Coma Fosca, 3-5.

Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars, situades al carrer Riera Coma
Fosca, 3-5.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, situades
al carrer de Núria, núm. 26-30.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de
la modalitat d’arts amb capacitat per a 70 llocs
escolars i 2 unitats de la modalitat de tecno-
logia amb capacitat per a 70 llocs escolars,
situades al carrer de Núria, núm. 26-30.

(02.158.076)

RESOLUCIÓ ENS/2116/2002, de 8 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Euroaula, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent pr ivat Euroaula, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura, 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; 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 l’obertura del centre docent
privat Euroaula, en els termes que s’espe-
cifiquen 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 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, 8 de juliol de 2002

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08060617.
Denominació: Euroaula.
Adreça: c. Aragó, 208-210.
Titular: Euroaula, SA.
NIF: A58462128.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Euroaula, de Barcelona, amb efectes
a partir del curs 2002-03.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Formació professional de grau superior
Família d’informàtica:
Cicle formatiu d’administració de siste-

mes informàtics amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars i cicle forma-
t iu de desenvolupament d’apl icacions
informàtiques amb 2 grups amb capacitat
per a 60 llocs escolars; en cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars.

Família d’administració:
Cicle formatiu de secretariat amb 1

grup amb capacitat per a 20 llocs esco-
lars i cicle formatiu d’administració i fi-
nances, amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars; en cap cas un grup
no superarà els 20 llocs escolars.

El centre haurà de desenvolupar les se-
ves activitats en horari de tarda.

(02.165.095)

RESOLUCIÓ ENS/2117/2002, de 9 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Teresià, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular del
centre docent privat Teresià, de Tortosa, en
petició d’ampliació d’unitats d’educació in-
fantil, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Te-
resià, de Tortosa, per ampliació d’unitats
d’educació infantil, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Tortosa, 9 de juliol de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EBRE

Delegació territorial: Terres de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Núm. de codi: 43004372.
Denominació: Teresià.
Adreça: c. Rosselló, 31-37.
Titular: Santa Teresa de Jesús, Companyia de.
NIF: Q5000150B.

S’autoritza l’ampliació de tres unitats del
primer cicle d’educació infantil, llar d’infants,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2002-
2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
Educació infantil primer cicle: 3 unitats de

llar d’infants, amb capacitat per a 41 llocs
escolars.

Educació infantil segon cicle: 3 unitats de
parvulari, amb capacitat per a 75 llocs es-
colars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i de la salut, amb capa-
citat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials,
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

El gimnàs del centre està situat al carrer
Lamote de Grignon, 24.

(02.165.099)
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RESOLUCIÓ ENS/2130/2002, de 18 de
juliol, d’homologació de llibres de text i
materials curriculars per a l’alumnat dels
centres docents públics i privats d’ensenya-
ment no universitari.

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

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

Resolc:

Homologar els llibres de text i els mate-
r 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 18 de juliol 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 primària. Cicle inicial

Llibre de text

Coneixement del medi 1. Coneixement del
medi: natural i coneixement del medi: soci-

al i cultural. M. J. Antonino, C. Oliván, M.
Ventura. Editorial Castellnou.

Matemàtiques 1. Matemàtiques. P. An-
drés, M. J. Antonino. Editorial Castellnou.

Música 1. Educació artística: música. M.
Alegret. Editorial Castellnou.

Música 2. Educació artística: música. M.
Alegret. Editorial Castellnou.

Educació primària. Cicle mitjà

Llibre de text

Coneixement del medi natural 3. Conei-
xement del medi: natural. M. Adrover, R.
Hospital, T. Ortiz. Editorial Castellnou.

Coneixement del medi social i cultural 3.
Coneixement del medi: social i cultural. F.
Díaz, B. Ramoneda. Editorial Castellnou.

Material curricular

PAI 2000-4. Projecte d’activació de la
intel·ligència. Globalitzat. M. Baqués. Edi-
torial Cruïlla.

Educació primària. Cicle superior

Llibres de text

Lengua castellana 5. Projecte Baobab.
Llengua castellana i literatura. N. Boada, M.
Estruch, A. Fontbernat, N. López, M. Min-
guell, J. Pérez. Editorial Teide.

Lengua castellana 6. Projecte Baobab.
Llengua castellana i literatura. N. Boada, M.
Estruch, A. Fontbernat, N. López, M. Min-
guell, J. Pérez. Editorial Teide.

Coneishement deth miei sociau e cultu-
rau 5. Coneixement del medi: social i cultu-
ral. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Coneixement del medi natural 5. Conei-
xement del medi: natural. J. M. Comas, J.
Farré, J. Musons. Editorial Castellnou.

Coneixement del medi natural 6. Conei-
xement del medi: natural. Equip Edebé. Edi-
torial Edebé.

Aiguaneix 1. Matemàtiques. Matemàtiques.
M. Duñach i A. Terraza. Editorial Barcanova.

Aiguaneix 2. Matemàtiques. Matemàti-
ques. M. Duñach, A. Terraza. Editorial Bar-
canova.

Aiguaneix 1. Música. Educació artística:
música. R. Jiménez i R. M. Montserrat.
Editorial Barcanova.

Aiguaneix 2. Música. Educació artística:
música, R. Jiménez i R. M. Montserrat. Edi-
torial Barcanova.

 Educació secundària obligatòria (ESO)

Material curricular

On y va! 4. Llibre i quadern. Segona llen-
gua estrangera: francès. Crèdit 4. Crèdit
variable tipificat. 1r i 2n cicle. Equip Edebé.
Editorial Edebé.

(02.197.003)

RESOLUCIÓ ENS/2131/2002, de 16 de
juliol, per la qual es modifiquen els concerts
educatius de centres docents privats d’edu-
cació especial.

Per la Resolució de 2 de setembre de
1999, es va aprovar la renovació de con-
certs educatius de centres docents privats
d’educació especial (DOGC núm. 2972, de
10.9.1999), per un període de quatre anys
a comptar des de l’inici del curs escolar
1999/2000.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix que du-
rant el mes de gener s’han de presentar les
sol·licituds de modificació i renovació dels
concerts educatius.

Per tal de tramitar les sol·licituds de mo-
dificació presentades pels titulars de diver-
sos centres docents per al curs 2002-03,
per variació del nombre d’unitats concerta-
des i de personal, s’han instruït els expedi-
ents corresponents.

Analitzades les sol·licituds presentades,
les dades de què disposa el Departament
d’Ensenyament i segons el que estableix la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació i el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, de concerts educatius, cal
resoldre les modificacions dels concerts
educatius sol·licitades.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació dels concerts
educatius dels centres docents privats
d’educació especial, que s’especifiquen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, per al nivell
d’ensenyament bàsic d’educació especial,
per variació del nombre d’unitats concerta-
des i de personal, amb les condicions que
per a cadascun s’hi especifiquen.

—2 Aprovar la modificació dels concerts
educatius dels centres d’educació especial,
que s’especifiquen a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució, per al nivell de formació professional
adaptada, per variació del nombre d’unitats
concertades i de personal, amb les condici-
ons que per a cadascun s’hi especifiquen.

—3 La despesa que es deriva d’aquesta
Resolució corresponent a l’any 2002 serà a
càrrec de la partida pressupostària D/
480130700/4222, de l’òrgan gestor 1304.

—4 El delegat territorial del Departament
d’Ensenyament comunicarà al titular del
centre les circumstàncies necessàries per a
la formalització de la modificació del con-
cert corresponent.

—5 La modificació d’aquests concerts tin-
drà efectes a partir de l’inici del curs esco-
lar 2002-03.

—6 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.



Full de disposicions i actes administratius

948

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, 16 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

EE: educació especial.
priv: unitats concertades ordinàries.
GS: grau superior.
GM: grau mitjà.
TM: tutor d’aula.
TS: tècnic superior.
LOG: logopeda.
FIS: fisoterapeuta.
ED: educador.
FPEE: formació professional d’educació es-

pecial.
FPM: tutor d’aula de formació professional

adaptada.
FPT: mestre de taller.
CR: concert resultant.
USD: unitats sol·licitades denegades.
Causes de denegació (CD):

(1) El nombre d’alumnes no justifica la
concertació de les unitats i/o del personal
sol·licitat.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Auria.
Codi: 08019472.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv. 9,5 TM. 1 GS. 1 LOG. 2 GM. 0,5
TS. 5 ED.
USD: 1 priv. 0,5 TM.
CD: (1).

Municipi: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
Denominació: El Brot.
Codi: 08053662.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv. 5 TM. 1 GS. 2 GM. 2 ED.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix
Llobregat).
Denominació: Iris.
Codi: 08037000.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv. 8 TM. 1 GS. 1 FIS. 2 LOG. 3 ED.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE  BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Fundació EIR-El Niu.
Codi: 08035027.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv. 5 TM. 1 GS. 2 LOG. 2 GM. 2 ED.
USD: 1 TM. 1 FIS.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: L’Alba.
Codi: 08035532.

Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv. 9 TM. 1 GS. 1 LOG. 2 GM. 4 ED.
USD: 1 ED.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Ntra. Sra. del Port.
Codi: 08011254.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv. 5 TM. 1 LOG. 2 ED.
USD: 1 priv.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Vida Montserrat.
Codi: 08059226.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv. 6 TM. 1 GS. 3 GM. 2 ED.
USD: 1 priv. 1 TM. 1 FIS. 1 ED.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Calldetenes (Osona).
Denominació: L’Estel.
Codi: 08015201.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 10 priv. 15 TM. 1 GS. 3 FIS. 2 LOG. 7
ED.
USD: 2 priv. 2 TM.
CD: (1).

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Montserrat Montero.
Codi: 08017888.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 20 priv. 27 TM. 2 GS. 3 FIS. 3 LOG.
11 ED.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: L’Arboç.
Codi: 08034308.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 7 priv. 10 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 3
GM. 4 ED.
USD: 2 priv. 1 LOG.
CD: (1).

Municipi: Santpedor (Bages).
Denominació: Jeroni de Moragas.
Codi: 08036305.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 10 priv. 13 TM. 2 GS. 2 FIS. 2 LOG. 6
ED.
USD: 1 priv. 1 ED.
CD: (1).

Munic ip i :  V i la f ranca del  Penedès (Al t
Penedès).
Denominació: Delta-Espiga.
Codi: 08053625.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 6 priv. 7 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 FIS.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Juan XXIII.
Codi: 17004441.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv. 4 TM. 0,5 FIS. 0,5 LOG. 1 ED.
USD: 1 priv. 0,5 FIS. 0,5 LOG.
CD: (1).

Municipi: Sant Gregori (Gironès).
Denominació: Joan Riu.
Codi: 17005406.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.

CR: 6 priv. 9 TM. 1 GS. 1 LOG. 2 GM. 5 ED.
USD: 1 TM.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: Balaguer (Noguera).
Denominació: L’Estel.
Codi: 25006082.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv. 4 TM. 0,5 LOG. 1 GM. 2 ED.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Aremi.
Codi: 25005341.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv. 6 TM. 2 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 TM.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Codi: 43005741.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv. 7 TM. 1 LOG. 1 GM. 4 ED.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Muntanyeta.
Codi: 43005731.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 5 priv. 6 TM. 3 FIS. 1 LOG. 5 ED.
USD: 1 LOG.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Municipi: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Codi: 43006095.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 3 priv. 4 TM. 1 LOG. 1 GM. 2 ED.
USD: 1 priv.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Xaloc.
Codi: 08032531.
Ensenyaments i unitats concertades: EE.
CR: 10 priv. 14 TM. 1 GS. 3 LOG. 1 GM. 6
ED.

ANNEX 2

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Auria.
Codi: 08019472.
Ensenyaments i unitats concertades: FPEE.
CR: 2 priv. 2 FPM. 1 ED.
USD: 1 FPT
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Genís dels Agudells.
Codi: 08011643.
Ensenyaments i unitats concertades: FPEE.
CR: 12 priv. 12 FPM. 1 FIS. 1 LOG. 4 ED.
USD: 4 FPT
CD: (1).
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DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Xalest.
Codi: 08046396.
Ensenyaments i unitats concertades: FPEE.
CR: 4 priv. 3 FPM. 1 ED. 1 FPT.
USD: 1 FPT.
CD: (1).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental).
Denominació: Barcanova.
Codi: 08045768.
Ensenyaments i unitats concertades: FPEE.
CR: 3 priv. 4 FPM. 1 ED. 2 FPT.
USD: 1 FPM.
CD: (1).

(02.172.211)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 1206/02).

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

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

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

c) Número d’expedient: 1206/02.

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

menjador i la cuina del CEIP La Mina de Sant
Adrià de Besòs.

b) Termini d’execució: des de l’1 de se-
tembre de 2002 fins al 30 de juny de 2004,
excepte els mesos de juliol i agost.

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

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 161.250,00 euros, IVA inclòs,

desglossat en les següents anualitats:
Any 2002: 32.250,00 euros, IVA inclòs,

pel període comprès des de l’1 de setem-
bre al 31 de desembre de 2002.

Any 2003: 80.625,00 euros, IVA inclòs,
pel període comprès des de l’1 de gener al
31 de desembre de 2003 (excepte els me-
sos de juliol i agost).

Any 2004: 48.375,00 euros, IVA inclòs,
pel període comprès des de l’1 de gener al
30 de juny de 2004.

Supeditat a l’aprovació de la Comissió de
Govern per a Assumptes Econòmics, de la
despesa plurianual.

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

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import de l’adjudi-
cació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup U, subgrup 1, catego-

ria B, o bé grup III, subgrup 6, categoria B.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

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

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

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

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

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

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax, un telegra-
ma o a l’adreça del correu electrònic que
s’esmenta al plec de clàusules, durant el
mateix dia.

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

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

serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 d’agost de 2002. En el cas que

es presentin proposicions per correu, es co-
municarà oportunament als interessats la
data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 19 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.200.072)

RESOLUCIÓ ENS/2142/2002, de 19 de
juliol, de regulació de la fase de pràctiques
que preveu 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 especialitats.

De conformitat amb el que estableix la
base 11 de la Resolució ENS/3/2002, de 8
de gener (DOGC núm. 3554, de 16.1.2002),
per la qual es regula la convocatòria de

proves per a la provisió de places de funci-
onaris docents i per a l’adquisició de noves
especialitats, és procedent reglamentar la
fase de pràctiques prèvia al nomenament
com a funcionaris de carrera dels aspirants
que han superar el procés selectiu i que
seran nomenats funcionaris en pràctiques.

En virtut d’això,

Resolc:

—1 Per tal d’avaluar i qualificar la fase de
pràctiques dels funcionaris que les duen a
terme destinats en centres docents tal com
preveu la base 11 de la Resolució ENS/3/
2002, de 8 de gener, es constituirà a cada
delegació territorial una comissió qualifica-
dora composta pels membres següents:

L’inspector/a en cap, que actuarà com a
president, o la persona en qui delegui.

Dos inspectors/es d’ensenyament desig-
nats/des per l’inspector/a en cap.

Un/a director/a d’un centre docent desig-
nat pel/per la delegat/ada territorial.

El/La cap de la Secció de Gestió de Per-
sonal que actuarà com a secretari/ària.

Si un cop constituïda la comissió, en cas
que al/a la president/a o a dos o més vocals
els sigui impossible comparèixer, el/la dele-
gat/ada territorial designarà els suplents.

—2 Per tal d’avaluar i qualificar la fase de
pràctiques dels funcionaris que les duen a
terme destinats en serveis educatius o en
altres llocs de treball diferents dels recollits
al punt anterior, es constituirà una comissió
qualificadora composta pels membres se-
güents:

El/La cap del Servei de Planificació i Co-
ordinació de la Subdirecció General de la
Inspecció d’Ensenyament, que actuarà com
a president/a, o la persona en qui delegui.

Tres inspectors/es designats pel subdirec-
tor/a general de la Inspecció d’Ensenyament.

El/La cap del Servei de Gestió de Profes-
sorat.

Si un cop constituïda la comissió, en cas
que al/a la president/a o a dos o més vo-
cals els sigui impossible comparèixer, la
directora general de Recursos Humans
designarà els suplents.

—3 Les comissions es constituiran durant
la primera quinzena del mes de setembre.
De l’acte de constitució se’n redactarà l’ac-
ta corresponent, que serà signada per tots
els membres que la constitueixen i tramesa
a la Direcció General de Recursos Humans.

—4 Durant la segona quinzena de setem-
bre a cada delegació territorial es farà pú-
blica al tauler d’anuncis la composició de la
comissió qualificadora corresponent.

Quant a la composició de la comissió
qualificadora prevista al punt 2 d’aquesta
Resolució, es farà pública al tauler d’anun-
cis del Departament d’Ensenyament, Via Au-
gusta, 202-226, de Barcelona, en el mateix
termini assenyalat al paràgraf anterior.

—5 Els membres de les comissions qua-
lificadores estaran afectats per les causes
d’abstenció i recusació que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.
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—6 A cada aspirant se li assignarà un tutor
per a la fase de pràctiques.

Les funcions del tutor consistiran a asses-
sorar i informar l’aspirant respecte de l’or-
ganització i el funcionament del centre i dels
seus òrgans de govern, participació i coor-
dinació didàctica i respecte al projecte edu-
catiu i curricular del centre. Així mateix,
assessorarà l’aspirant respecte de la pro-
gramació didàctica i la seva adequació a les
característiques de l’alumnat. El tutor po-
drà assistir a les classes que imparteixi l’as-
pirant si ho considera convenient per a la
realització de les seves funcions.

Les comissions qualificadores nomenaran
els mestres i professors tutors, segons cor-
respongui en cada cas.

Els directors dels centres docents on
hagin estat destinats els aspirants selecci-
onats per a realitzar la fase de pràctiques
proposaran els mestres i professors que han
d’exercir les funcions de tutors.

Aquesta proposta s’ha de trametre al de-
legat territorial, qui la farà arribar a la co-
missió corresponent abans del 15 de setem-
bre de 2002, per tal que aquesta procedeixi
al nomenament dels tutors.

Els tutors seran nomenats entre els fun-
cionaris docents de carrera del mateix cos
que l’aspirant o d’un cos superior que
estiguin destinats al centre en què l’aspi-
rant realitzi les pràctiques. En el cas de
professors d’ensenyament secundari, pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes o pro-
fessors tècnics de formació professional,
la tutorització de les pràctiques correspon-
drà al cap del departament on hagi estat
assignat el funcionari en pràctiques, sem-
pre que el cap del departament sigui un
funcionari del mateix cos que l’aspirant o
d’un cos superior. En el cas de no ser-ho,
la tutorització correspondrà, sempre que
sigui possible, a un altre professor del de-
partament que sigui del mateix cos que
l’aspirant o d’un cos superior. Quan no hi
hagi cap altre professor del departament
que pugui realitzar la tutoria el director del
centre haurà de proposar un altre profes-
sor del centre del mateix cos que l’aspi-
rant o d’un cos superior.

—7 Al final del període de pràctiques, el
tutor i el director del centre elaboraran sen-
gles informes en els quals expressaran la
seva valoració pel que fa als aspectes que
es detallen en els models A i B inclosos a
l’annex d’aquesta Resolució, així com d’al-
tres dades que creguin d’interès. Aquesta
valoració s’expressarà en els termes satis-
factori o no satisfactori.

El director del centre trametrà a la comis-
sió qualificadora corresponent els informes
esmentats en aquest punt.

L’inspector/a del centre on realitzi les
pràctiques l’aspirant emetrà un informe
sobre l’exercici de la tasca docent  duta a
terme per l’aspirant.

—8 Les comissions qualificadores podran
sol·licitar als aspirants un informe final en
què hauran de fer una valoració de les difi-
cultats trobades i dels suports rebuts en el
desenvolupament de la seva activitat.
Aquest informe serà lliurat al final de la fase
de pràctiques a la comissió sol·licitant.

—9 Els funcionaris en pràctiques que el 31
d’agost de 2002 hagin prestat menys de 6

mesos de serveis en centres docents de-
pendents del Departament d’Ensenyament
hauran d’assistir necessàriament a un curs
de formació, organitzat per la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa del
Departament d’Ensenyament. El calendari
dels cursos es podrà consultar per Internet
a http://www.xtec.es/sgfp. La durada del
curs serà de 24 hores.

—10 L’avaluació dels aspirants serà efec-
tuada per cada comissió qualificadora a
partir dels informes emesos pel tutor, el
director i l’inspector del centre i, quan es-
caigui, es podran tenir en compte els infor-
mes elaborats per l’aspirant. El judici de la
comissió qualificadora s’expressarà en ter-
mes d’apte o no apte. Així mateix tindrà en
compte l’assistència al curs de formació, si
escau.

A l’acta de qualificació s’inclourà els fun-
cionaris en pràctiques dels diferents cossos,
tant els que han de ser avaluats com els que
estiguin exempts d’avaluació de les pràcti-
ques pel fet d’haver prestat serveis, al-
menys, un curs escolar com a funcionaris
docents de carrera, d’acord amb el que es-
tableix el punt 2 de l’article 33 del Reial
decret 850/1993, de 30 de juny (BOE núm.
155, de 30.6.1993).

L’acta de qualificació l’hauran de signar,
com a mínim, tres membres de la comissió.

La comissió qualificadora lliurarà al dele-
gat territorial la relació dels funcionaris, amb
la qualificació corresponent, el qual la tra-
metrà a la Direcció General de Recursos
Humans.

—11 La comissió qualificadora prevista al
punt 2 d’aquesta Resolució actuarà d’acord
amb el procediment que s’estableix amb
caràcter general per a les comissions terri-
torials, amb les particularitats següents:

Els tutors seran nomenats entre els fun-
cionaris de carrera del mateix cos o supe-
rior que l’aspirant, destinats, sempre que
sigui possible, al mateix servei educatiu o
programa.

Les funcions realitzades per l’inspector del
centre seran assumides per l’inspector que
té assignat el servei o programa correspo-
nent.

Al final del període de pràctiques l’inspec-
tor que té assignat el servei o programa cor-
responent, el tutor i el director del servei
educatiu o, en el seu cas, programa, elabo-
raran sengles informes en els quals expres-
saran la seva valoració pel que fa als as-
pectes que es detallen en els models C i D
inclosos a l’annex d’aquesta Resolució.

La comissió qualificadora trametrà la re-
lació dels funcionaris, amb la qualificació
corresponent, a la Direcció General de Re-
cursos Humans.

—12 La Direcció General de Recursos Hu-
mans, d’acord amb les actes de les dife-
rents comissions qualificadores, comunica-
rà als funcionaris en pràctiques declarats no
aptes aquesta circumstància, i obrirà un
termini de deu dies per presentar al·-
legacions, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 79 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú. Transcorregut aquest termini, la di-
rectora general de Recursos Humans dic-

tarà la resolució que es trametrà a la comis-
sió qualificadora afectada i a l’interessat.

Els funcionaris en pràctiques declarats no
aptes podran incorporar-se amb els selec-
cionats de la següent promoció per repetir,
per una única vegada, la fase de pràctiques
en els termes que estableix la base 11.3 de
la Resolució ENS/3/2002, de 8 de gener.

—13 Les comissions donaran per acaba-
des les seves actuacions en el moment en
què hagin estat qualificats tots els funcio-
naris en pràctiques que prestin serveis en
centres de l’àmbit territorial on està consti-
tuïda cada comissió, o bé en serveis edu-
catius o altres llocs de treball. Sens perju-
dici del que estableix la base 15 d’aquesta
Resolució, l’acta de qualificació de les pràc-
tiques haurà de ser tramesa a la Direcció
General de Recursos Humans abans del 30
de maig de 2003, amb les excepcions que
es puguin derivar del que s’estableix al punt
següent.

—14 Amb data 1 d’abril de 2003 hauran
finalitzat la fase de pràctiques els funciona-
ris en pràctiques que hagin estat en servei
actiu en el cos docent durant un període
superior o igual a sis mesos i amb un perí-
ode d’avaluació mínim de tres mesos. Si hi
ha hagut absències justificades d’algun
aspirant, aquest període s’haurà de com-
pletar fins els tres mesos abans que la co-
missió emeti la seva qualificació.

Els funcionaris en pràctiques que el dia 1
d’abril de 2003 hagin estat en actiu en el
cos docent durant un temps inferior a sis
mesos o que no hagin realitzat un període
d’avaluació mínim de tres mesos hauran de
completar tant el període mínim de sis
mesos en servei actiu com el d’avaluació
mínim de tres mesos  abans de ser avalu-
ats. La seva qualificació es formalitzarà tan
bon punt s’hagin complert els períodes
esmentats. A aquests efectes, les comissi-
ons es consideraran constituïdes amb ca-
ràcter permanent fins que hagin avaluat els
funcionaris en pràctiques que tinguin assig-
nats. En qualsevol cas les seves actuacions
finalitzaran el 31 d’agost de 2003.

—15 Tot el que s’estableix als punts ante-
riors d’aquesta Resolució és d’aplicació als
mestres i professors que van superar els
processos selectius en convocatòries ante-
riors a la de l’any 2002 i que, degudament
autoritzats, no es van incorporar a la realit-
zació de la fase de pràctiques durant el
període que els corresponia, per haver d’in-
corporar-se al servei militar, a la prestació
social substitutòria o d’altres causes legals.

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

Barcelona, 19 de juliol de 2002

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
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ANNEX

A) Indicadors per a l’informe del mestre
o professor tutor (general): satisfactori/no
satisfactori.

1. Compliment de la programació didàc-
tica del departament amb especial atenció
als criteris d’avaluació.

2. Adaptació de la programació als seus
alumnes (programació d’aula i pràctica do-
cent).

3. Participació en les activitats del depar-
tament.

B) Indicadors per a l’informe del director
del centre: satisfactori/no satisfactori.

1. Compliment de l’horari personal.
2. Participació en les activitats del cen-

tre, integració en el claustre, treball en equip.
3. Capacitat de relació i comunicació

amb els alumnes.

C) Indicadors per a l’informe del tutor
(serveis educatius o programes): satisfac-
tori/no satisfactori.

1. Desenvolupament del pla anual d’ac-
tuació.

2. Adequació de les intervencions a les
necessitats.

3. Suport als centres i al professorat.

D) Indicadors per a l’informe del director
del servei educatiu o, en el seu cas, del
programa: satisfatori/no satisfactori.

1. Compliment de l’horari personal.
2. Participació en les activitats de treball

de l’equip.
3. Capacitat de relació i comunicació.

(02.198.096)

RESOLUCIÓ ENS/2118/2002, de 12 de
juliol, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 167/
2002, procediment abreujat, interposat pel
senyor Joaquín Herrero Rodríguez.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistrat iu núm. 167/2002, procediment
abreujat, interposat pel senyor Joaquim
Herrero Rodríguez;

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 ju-
rídic 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 167/2002, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució
ENS/217/2002, de 6 de febrer, que dóna
compliment a les interlocutòries dictades en
data 22 de juny de 2001 per la Secció
Quarta de la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en els incidents d’execució de

les sentències dictades en els recursos con-
tenciosos administratius números 248/1992
i 776/1992. La vista d’aquest procediment
s’ha fixat per al dia 15 d’octubre 2002 a les
12.30 hores, a la Sala de vistes del Jutjat
Contenciós Administrat iu núm. 10 de
Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la qual
poden acudir acompanyats de les proves
que els interessi proposar.

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

Barcelona, 12 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.172.058)

EDICTE d’11 de juliol de 2002, pel qual es
notifica la Resolució de 22 de maig de 2002
de l’expedient disciplinari incoat per la Re-
solució de 10 de juliol de 2001 al senyor
Benito Fernández Plazas.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució del secretari ge-
neral del Departament d’Ensenyament, de
22 de maig de 2002, de l’expedient disci-
plinari incoat per la Resolució de 10 de juliol
de 2001, al senyor Benito Fernández Pla-
zas, funcionari del cos subaltern d’adminis-
tració, de Pineda de Mar, 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 públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, la Resolució es-
mentada es troba a la seva disposició a les
oficines de la Subdirecció General de Per-
sonal d’Administració i Serveis del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta 4D,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina.

Barcelona, 11 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.192.016)OGC 3686

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2002, que
modifica la resolució d’1 de setembre de
1995, per la qual s’estableix la distribució
horària del personal dels serveis educatius
del Departament d’Ensenyament.

La resolució d’1 de setembre de 1995 va
establir la distribució horària del personal
dels serveis educatius del Departament
d’Ensenyament.

Mitjançant la resolució de 23 de juny de
1998 es va modificar la distribució horària
del personal dels Equips d’assessorament i
orientació psicopedagògica (EAP) i en els
Centres de recursos per a deficients audi-
tius (CREDA).

Atès que s’ha constatat que la prestació
dels serveis als Centres de Recursos Peda-
gògics i els Camps d’Aprenentatge compor-
ta sovint l’adaptació dels horaris del seu
personal a les necessitats horàries deriva-
des de la programació de les activitats, és
adient establir per als serveis citats la flexi-
bilitat ja introduïda al moment oportú per als
EAP i els CREDA.

En virtut de les atribucions conferides per
l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Modificar la resolució d’1 de setem-
bre de 1995, publicada al Full de Disposici-
ons i Actes Administratius del Departament
d’Ensenyament núm. 575, de setembre de
1995, per la qual s’estableix la distribució
horària del personal dels serveis educatius
del Departament d’Ensenyament en els ter-
mes establerts als annexos 1 i 2 d’aquesta
resolució.

—2 Les mesures establertes seran vigents
a partir de l’1 de setembre de 2002.

Barcelona, 10 de juliol de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX 1

Es modifica el segon paràgraf de l’Annex
2 de la Resolució d’1 de setembre de 1995,
relatiu a l’horari dels professionals dels
Centres de Recursos Pedagògics, en els
termes següents:

On diu: «– entre les 9 i les 19 amb un mínim
d’una hora d’interrupció al migdia i un mà-
xim de 7,5 h diàries»

Ha de dir : «– entre les 9 i les 19 amb un
mínim d’una hora d’interrupció al migdia»

ANNEX 2

Es modifica el segon paràgraf de l’Annex 4
de la Resolució d’1 de setembre de 1995,
relatiu a l’horari dels professionals dels Camps
d’Aprenentatge, en els termes següents:

On diu: «–als matins de 9 a 14 i la resta
d’hores flexible a la tarda entre les 15 i les
19 amb una jornada diària màxima de 7,5
hores»

Ha de dir: «–entre les 9 i les 19 amb un mínim
d’una hora d’interrupció al migdia»

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2002, per la
qual es convoca concurs públic entre els
centres docents públics d’educació primà-
ria de Catalunya, per participar en projectes
d’innovació en el camp de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres.

L’actual currículum de l’àrea de llengües
estrangeres a l’educació primària pretén la
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progressió-adquisició de la competència
comunicativa de l’alumnat en aquesta àrea,
per la qual cosa es vol continuar potenciant
la realització de projectes d’innovació que
afavoreixin un major contacte de l’alumne
amb les llengües estrangeres.

El Govern de la Generalitat impulsa deci-
didament la millora de l’ensenyament-apre-
nentatge de les llengües estrangeres a l’en-
senyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incidirà tant en aquells as-
pectes de caràcter general vinculats amb el
desenvolupament ordinari de les classes
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Per tot això, el Departament d’Ensenya-
ment vol convocar novament un concurs
públic entre els centres docents públics
d’educació primària de Catalunya que duen
a terme projectes per millorar la qualitat de
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües
estrangeres, per la qual cosa

Resolc:

Article 1. Convocar concurs públic entre
els centres docents públics d’educació pri-
mària de Catalunya dependents del Depar-
tament d’Ensenyament per a la participació
en projectes d’innovació en el camp de l’en-
senyament-aprenentatge de les llengües
estrangeres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria de concurs pú-
blic i que són les que consten en l’annex 1
d’aquesta Resolució.

Barcelona 16 de juliol de 2002

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

ANNEX 1

Bases

—1 L’objecte d’aquest concurs públic és
millorar la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes, per mitjà de
la participació dels centres en alguna de les
modalitats dels projectes d’innovació pre-
vistos en aquesta convocatòria. La durada
dels projectes serà de dos cursos acadè-
mics (2002-2003 i 2003-2004) i seran se-
leccionats 40 centres.

—2 Es poden acollir a aquesta convoca-
tòria els centres docents públics d’educa-
ció primària de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament que vulguin
participar en projectes d’innovació en les
modalitats previstes en aquesta Resolució.

També poden acollir-se a aquesta convo-
catòria, tot i que no es consideraran priori-
taris, els centres que hagin estat seleccio-
nats en convocatòries anteriors de projectes
d’innovació, excepte els que estiguin por-
tant a terme projectes vigents, seleccionats
a l’empara de la convocatòria feta per reso-
lució de 6 d’agost de 2001 (Full de dispo-
sicions núm. 875, any XIX, agost 2001).

—3 Els centres només poden presentar
una sol·licitud per a una única de les moda-
litats següents:

Modalitat 1. Implantació d’aspectes inno-
vadors en la introducció d’una llengua es-
trangera en el primer cicle de l’educació
primària.

Modalitat 2. Millora de la qualitat de l’en-
senyament de la llengua estrangera en els
cicles segon i tercer de l’educació primària.

Modalitat 3. Introducció d’una segona
llengua estrangera en el tercer cicle de l’edu-
cació primària.
—4 Els centres docents públics d’educa-
ció primària que es presentin a aquesta
convocatòria han de complir els requisits
especificats a continuació, segons la mo-
dalitat del projecte al qual optin:

Modalitat 1: Implantació d’aspectes inno-
vadors en la introducció d’una llengua es-
trangera en el primer cicle de l’educació
primària.

Àmbit: centres públics que introdueixin
una llengua estrangera en el primer cicle de
l’educació primària.

Requisits:
Els centres que ho sol·licitin han d’haver

iniciat l’experiència anteriorment, o durant
el curs 2002-03, implantant algun aspecte
innovador (treball amb grups reduïts, treball
per projectes,etc.)

El projecte ha d’estar aprovat pel Consell
Escolar del centre.

Han de tenir professorat especialista de-
finitiu o hi ha d’haver el compromís del cen-
tre de donar continuïtat al projecte.

Han de preveure una dedicació horària
mínima d’1 h 30 mn setmanals, distribuïda
en dues sessions o més.

Han de tenir elaborat el segon nivell de
concreció de l’àrea.

Han d’haver efectuat una avaluació interna
de l’àrea de llengua amb resultats positius.

Han d’assumir el compromís de continu-
ïtat de l’experiència per a cada grup d’alum-
nes que la comenci.

Modalitat 2: Millora de la qualitat de l’en-
senyament de la llengua estrangera en els
cicles segon i tercer.

Àmbit: centres públics amb un pla espe-
cífic d’actuació per a la millora de l’ense-
nyament de la llengua estrangera en els
cicles segon i tercer de l’educació primària
(per exemple: augment d’hores impartides
setmanalment de la matèria de llengua es-
trangera, organització del treball en grups
reduïts, organització de tallers interdiscipli-
naris en llengua estrangera, creació d’una
aula de llengua estrangera, integració de les
tecnologies de la informació i de la comu-
nicació, etc.)

Requisits:
El projecte ha d’estar aprovat pel Consell

Escolar.
Han de tenir professorat especialista de-

finitiu o hi ha d’haver el compromís del cen-
tre de donar continuïtat al projecte.

Han de tenir elaborat el segon nivell de
concreció de l’àrea.

Han d’assumir el compromís de continu-
ïtat de l’experiència per a cada grup d’alum-
nes que la comenci.

Modalitat 3: introducció d’una segona
llengua estrangera al tercer cicle de l’edu-
cació primària.

Àmbit: centres públics que vulguin oferir
en el curs 2002-2003, o ja ofereixin, una
segona llengua estrangera al tercer cicle.

Requisits:
El projecte ha d’estar aprovat pel Consell

Escolar.
Han de tenir professorat especialista de-

finitiu amb capacitació o que pugui acredi-
tar un bon coneixement de la llengua.

Han de preveure una dedicació horària
mínima d’1 h setmanal.

Han d’assumir el compromís de continu-
ïtat de l’experiència per a cada grup d’alum-
nes que la comenci i vetllar perquè pugui
continuar durant l’educació obligatòria.

—5 Els centres públics d’educació primà-
ria que es vulguin acollir a aquesta convo-
catòria han de presentar una sol·licitud,
segons el model que figura a l’annex 2
d’aquesta Resolució, que es pot trobar a
http://www.xtec.es/crle/orator/01.htm, a la
qual han d’adjuntar la documentació se-
güent:

a) Projecte, amb el vistiplau del director/
a del centre, que inclogui:

Títol
Justificació del projecte: objectius.
Concreció de les propostes d’innovació.
Recursos humans de què es disposa per

a la realització del projecte.
Organització de l’àrea: nombre d’alum-

nes, nivell, horari, grups.
b) Certificat de l’acta de la sessió del

Consell Escolar en la qual s’aprova el pro-
jecte d’innovació.

c) Compromís escrit del director o direc-
tora del centre i del professorat implicat de
garantir la continuïtat del projecte durant els
dos cursos acadèmics de durada del pro-
jecte (2002-2003 i 2003-2004)

—6 Les sol·licituds subscrites pel director
o directora del centre s’han d’adreçar al
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa i s’han de presentar al Departa-
ment d’Ensenyament (Via Augusta, 202-
226, 08021 Barcelona), ja sigui directament
o bé per qualsevol dels mitjans que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Si la sol·licitud es presenta a les oficines
de correus s’ha de fer en sobre obert, per
tal que la sol·licitud sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans de ser cer-
tificada.

El termini de presentació de sol·licituds
es tanca el 15 d’octubre de 2002.

—7 Els criteris per a la selecció de les
sol·licituds són els següents:

a) Grau d’adequació als aspectes estipu-
lats per a cadascuna de les modalitats.

b) Distribució equitativa per delegacions
territorials en funció dels projectes presen-
tats.

Es prioritzaran els centres que no hagin
estat seleccionats a l’empara de convoca-
tòries de projectes d’innovació fetes per
resolucions anteriors.

—8 Per tal de donar suport al desenvolu-
pament dels projectes, els centres selecci-
onats rebran formació i assessorament di-
dàctic del Departament d’Ensenyament.
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—9 El director general d’Ordenació i In-
novació Educativa resoldrà aquesta convo-
catòria, a proposta d’una comissió avalua-
dora formada per les persones següents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un/a inspector/a de l’àrea de llengua
designat/ada a proposta del subdirector
general de la Inspecció.

Un/a inspector/a de l’àrea de llengües
estrangeres designat/ada a proposta del
subdirector general de la Inspecció.

Dos professors o professores del Centre
de Recursos de Llengües Estrangeres de-
signats a proposta de la directora del Cen-
tre, un dels quals actuarà de secretari.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució al director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa en el termini de 20 dies a
comptar des de l’endemà de la data de fi-
nalització del termini de presentació de
sol·licituds.

—10 La resolució que aprovi els projectes
seleccionats es notificarà a les persones
interessades.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no recau
resolució expressa en el termini de sis me-
sos a comptar de l’endemà de la finalizació
del termini per presentar les sol·licituds.

—11 Els materials que puguin ser elabo-
rats en el desenvolupament dels projectes
objecte d’aquesta convocatòria seran propi-
etat del Departament d’Ensenyament, el qual
els podrà publicar, així com efectuar-ne la
difusió, sens perjudici del que disposa el text
refós de la Llei de la propietat intel·lectual,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de
12 d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament, podran publi-
car els materials sempre que es faci menció
expressa que formen part d’un projecte
d’innovació en el camp de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres
impulsat des del Departament d’Ensenya-
ment.

—12 La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innova-
ció educativa i la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa n’emetrà el
certificat corresponent.

A efectes del que preveu l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994), aquesta acreditació es valora
en mig crèdit d’innovació per any.

—13 Els centres seleccionats hauran de
presentar a la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa la documentació
següent:

– El mes de juny de 2003 i el mes de juny
de 2004, el certificat del director/a del cen-
tre on es faci constar el nom, cognoms i DNI
del professorat que ha participat en l’expe-
riència d’innovació i quina ha estat la seva
participació.

–  El mes de juny de 2004, l’original dels
materials elaborats, si escau, i la memòria
del projecte.

—14 El Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres, en finalitzar cada projecte, ela-
borarà un informe que indiqui si el projecte
s’ha dut a terme satisfactòriament, complint
tots els requisits: formació i implantació.

—15 La Inspecció d’Ensenyament, en fi-
nalitzar cada projecte, presentarà a la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa un informe amb una valoració de la
incidència de l’experiència a la pràctica
educativa i dels casos que consideri que no
són creditors de certificat, si n’hi ha.

ANNEX 2

Full de sol·licitud

Modalitat  ...................................................
Idioma  ........................,,...........................
Curs/cicle educatiu d’implantació del pro-
jecte  ........................................................
Nom del centre  ........................................
Codi del centre  ........................................
NIF del centre  ........................................
Dades Bancàries del centre ....................
Adreça Municipi  ........................................
Telèfon Fax  ..............................................

Dades professors
Nom  ........................................................
Cognoms  ................................................
DNI  ........................................a/e............

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2002, per la
qual es convoca concurs públic, entre els
centres docents públics d’educació secun-
dària de Catalunya, per participar en projec-
tes d’innovació en el camp de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres.

Un dels objectius de l’ensenyament obli-
gatori és aconseguir que els alumnes d’edu-
cació secundària obligatòria i de batxillerat
assoleixin un bon nivell de competència lin-
güística en llengua estrangera.

El govern de la Generalitat impulsa deci-
didament la millora de l’ensenyament-apre-
nentatge de les llengües estrangeres a l’en-
senyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incidirà tant en aquells as-
pectes de caràcter general vinculats amb el
desenvolupament ordinari de les classes,
com en la potenciació  de projectes i acti-
vitats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Per tot això, el Departament d’Ensenya-
ment vol convocar novament un concurs
públic entre els centres públics d’educació
secundària de Catalunya, que duen a terme
projectes per millorar la qualitat de l’ense-
nyament-aprenentatge de les llengües es-
trangeres, per la qual cosa

Resolc:

Article 1. Convocar concurs públic entre
els centres docents públics d’educació se-

cundària dependents del Departament d’En-
senyament per a la participació en projec-
tes d’innovació en el camp de l’ensenya-
ment-aprenentatge de les llengües estran-
geres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria de concurs pú-
blic i que són les que consten en l’annex 1
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 16 de juliol de 2002

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

ANNEX 1

Bases

—1 L’objecte d’aquest concurs públic és
millorar la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes, per mitjà de
la participació dels centres en alguna de les
modalitats de projectes d’innovació previs-
tos en aquesta convocatòria. La durada dels
projectes serà de dos cursos acadèmics
(2002-2003 i 2003-2004) i seran seleccio-
nats 40 centres.

—2 Es poden acollir a aquesta convoca-
tòria els centres docents públics d’educa-
ció secundària de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament que vulguin
participar en projectes d’innovació per mi-
llorar la qualitat de l’ensenyament de la llen-
gua estrangera a l’ensenyament secundari
obligatori i els ensenyaments de batxillerat,
en les modalitats previstes en aquesta Re-
solució.

També poden acollir-se a aquesta convo-
catòria, tot i que no es consideraran priori-
taris, els centres que hagin estat seleccio-
nats en convocatòries anteriors de projectes
d’innovació, excepte els que estiguin por-
tant a terme projectes vigents, seleccionats
a l’empara de la convocatòria feta per Re-
solució de 31 de juliol de 2001 (Full de dis-
posicions núm. 875, any XIX, agost 2001).

—3 Els centres només poden presentar
una sol·licitud per a una única de les moda-
litats següents:

Modalitat 1. Ensenyament d’alguna altra
matèria del currículum en llengua estrange-
ra.

Modalitat 2. Integració de les tecnologies
a l’aula de llengua estrangera.

Modalitat 3. Organització d’espais diver-
sificats a l’aula de llengua estrangera.

—4 Els centres han de complir els requi-
sits especificats a continuació:

Modalitat 1: Centres públics que vulguin
impartir, o que ja estiguin impartint, contin-
guts d’alguna matèria del currículum en llen-
gua estrangera i que es comprometin a oferir
un mínim de 35 hores a l’ESO, o de 70 hores
al batxillerat.

El projecte ha d’estar elaborat en estreta
col·laboració entre el professorat de llengües
estrangeres i el de les àrees implicades.
Aquests darrers han d’acreditar un nivell de
competència lingüística equivalent al certi-
ficat d’aptitud de l’escola oficial d’idiomes.
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Modalitat 2: centres públics que vulguin
integrar, o que ja estiguin integrant, al cur-
rículum de llengua estrangera recursos tec-
nològics que afavoreixin l’ús d’estratègies
per al tractament de la informació, com ara
la metodologia basada en el treball per pro-
jectes, i/o el desenvolupament d’estratègi-
es de la comunicació en projectes col·la-
boradors.

El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.

Modalitat 3: centres públics que hagin
creat, o vulguin crear, espais i materials
d’aprenentatge diversificats, integrats en la
programació, que afavoreixin l’autonomia
dels alumnes i el tractament de la diversi-
tat.

El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.

—5 Els centres públics d’educació secun-
dària que es vulguin acollir a aquesta con-
vocatòria han de presentar una sol·licitud,
segons el model que figura a l’annex 2
d’aquesta Resolució, que es pot trobar a
http:\\www.xtec.es/crle/orator/01.htm, a la
qual han d’adjuntar la documentació se-
güent:

a) Projecte, amb el vistiplau del/ de la
director/a del centre, que inclogui:

Títol i un resum breu del projecte
Cicle i curs d’implantació del projecte
Objectius i continguts específics del pro-

jecte
Temporització del desenvolupament del

projecte.
Justificació. Criteris metodològics, d’ava-

luació, i explicació de com es coordinen les
propostes corresponents amb la programa-
ció. La justificació ha d’anar acompanyada
dels materials que ho exemplifiquin, si es-
cau.

b) Certificat de l’acta de la sessió del
Consell Escolar en la qual s’aprova el pro-
jecte d’innovació.

c) Compromís escrit del director o direc-
tora del centre i del professorat implicat de
garantir la continuïtat durant els dos cursos
acadèmics de durada del projecte (2002-
2003 i 2003-2004).

d) En el cas de la modalitat 1, acreditació
de coneixement de l’idioma per part del
professorat implicat en l’experiència, excep-
te del de llengües estrangeres.

—6 Les sol·licituds, subscrites pel direc-
tor o directora del centre, s’han d’adreçar
al director general d’Ordenació i Innovació
Educativa i s’han de presentar al Departa-
ment d’Ensenyament (Via Augusta, 202-
226, 08021 Barcelona), ja sigui directament
o bé per qualsevol dels mitjans que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les ofici-
nes de correus, s’ha de fer en sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel fun-
cionari de correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
es tanca el 15 d’octubre de 2002.

—7 Per a la selecció de les sol·licituds es
tindran en compte els criteris següents:

a) Objectius i fonamentació del projecte

b) Tasques d’aprenentatge per a l’ade-
quació dels continguts

c) Enfocament metodològic.
d) Grau d’innovació didàctica.
Es prioritzaran els centres que no hagin

estat seleccionats a l’empara de convoca-
tòries de projectes d’innovació fetes per
resolucions anteriors.

—8 Per tal de donar suport al desenvolu-
pament dels projectes, els centres selecci-
onats rebran formació i assessorament di-
dàctic del Departament d’Ensenyament.

—9. El director general d’Ordenació i In-
novació Educativa resoldrà aquesta convo-
catòria, a proposta d’una comissió avalua-
dora formada per les persones següents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un inspector o inspectora de l’àrea de
llengua designat a proposta de la Subdirec-
ció General de la Inspecció.

Un inspector o inspectora de l’àrea de
llengües estrangeres designat a proposta de
la Subdirecció General de la Inspecció.

Dos professors o professores del Centre
de Recursos de Llengües Estrangeres de-
signats a proposta de la directora del Cen-
tre, un dels quals actuarà de secretari.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució al director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa en el termini de 20 dies a
comptar des de l’endemà de la data de fi-
nalització del termini de presentació de
sol·licituds.

—10 La resolució que aprovi els projectes
seleccionats es notificarà a les persones
interessades.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis me-
sos a comptar de l’endemà de la finalitza-
ció del termini per presentar sol·licituds.

—11 Els materials que puguin ser elabo-
rats en el desenvolupament dels projectes
objecte d’aquesta convocatòria seran propi-
etat del Departament d’Ensenyament, el qual
els podrà publicar i/o fer-ne difusió, sens
perjudici del que disposa el text refós de la
Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament, podran publi-
car els materials sempre que es faci menció
expressa que formen part d’un projecte d’in-
novació en el camp de l’ensenyament-apre-
nentatge de les llengües estrangeres impul-
sat des del Departament d’Ensenyament.

—12 La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innova-
ció educativa i la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa n’emetrà el
certificat corresponent.

A efectes del que preveu l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994), aquesta acreditació es valora
en mig crèdit d’innovació per any.

—13 Els centres seleccionats hauran de
presentar a la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa la documentació
següent:

– El mes de juny de 2003 i el mes de juny
de 2004, el certificat del director/a del cen-
tre on es faci constar el nom, cognoms i DNI
del professorat que ha participat en l’expe-
riència d’innovació i quina ha estat la seva
participació.

– El mes de juny de 2004, l’original dels
materials elaborats, si escau, i la memòria
del projecte.

—14 El Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres, en finalitzar cada projecte, ela-
borarà un informe que indiqui si el projecte
s’ha dut a terme satisfactòriament, complint
tots els requisits: formació i implantació.

—15 La Inspecció d’Ensenyament, en fi-
nalitzar cada projecte, presentarà a la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa un informe amb una valoració de la
incidència de l’experiència a la pràctica
educativa i dels casos que consideri que no
són creditors de certificat, si n’hi ha.

ANNEX 2

Full de sol·licitud

Modalitat  ..................................................
Idioma  .....................................................
Curs/cicle educatiu d’implantació del pro-
jecte  ........................................................
Nom del centre  ........................................
Codi del centre........................................
NIF del centre  .........................................
Dades bancàries del centre  .....................
Adreça  .....................Municipi  .................
Telèfon Fax   ..............................................

Dades professors
Nom  ........................................................
Cognoms  ..................................................
DNI..........................a/e  ..........................
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