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RESOLUCIÓ ENS/3431/2002, de 20 de
novembre, per la qual es disposa el començament de les activitats de diversos col·legis
d’educació infantil i primària.
Mitjançant el Decret 236/2002, de 25 de
setembre (DOGC núm. 3736, de 9.10.2002),
es creen diversos col·legis d’educació infantil i primària.
Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquesta disposició, creats pel Decret
236/2002, de 25 de setembre, l’inici de la
seva activitat administrativa des de l’1 de
juliol de 2002, amb els termes que s’hi especifiquen.
Article 2
Implantar els ensenyaments que s’indiquen a l’annex d’aquesta Resolució amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2002-2003.
Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Recursos Humans perquè adoptin les mesure s c o m p l e m e n t à r i e s q u e e x i g e i x i e l
funcionament d’aquests nous col·legis
d’educació infantil i primària.
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Barcelona, 20 de novembre de 2002

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Codi de centre: 08059792.
Adreça: c. de Sant Isidre, 13.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Montornès del
Vallès.

Comarca: Anoia

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Municipi: Piera.
Unitat de població: Piera.
Codi de centre: 08060526.
Adreça: rambla de Piera, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Can Canals.
DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Castellbisbal.
Unitat de població: Castellbisbal.
Codi de centre: 08057229.
Adreça: c. dels Països Catalans, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Castellbisbal.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Unitat de població: Sant Cugat del Vallès.
Codi de centre: 08059871.
Adreça: av. de Valldoreix, 22.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la denominació específica de Sant Cugat del Vallès.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Maresme
Municipi: Argentona.
Unitat de població: Argentona.
Codi de centre: 08060319.
Adreça: c. de l’Abat Escarré, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica d’Argentona.
Municipi: Palafolls.
Unitat de població: Palafolls.
Codi de centre: 08060423.
Adreça: c. de Francesc Macià, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Palafolls.
Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Montornès del Vallès.
Unitat de població: Montornès del Vallès.

Comarca: Baix Camp
Municipi: Cambrils.
Unitat de població: Cambrils.
Codi de centre: 43008547.
Adreça: c. de Francesc Bardina, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Cambrils.
Comarca: Tarragonès
Municipi: Perafort.
Unitat de població: Perafort.
Codi de centre: 43009886.
Adreça: c. Nou, 51.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Perafort.

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
Deixar inactius els col·legis d’educació infantil i primària que s’esmenten a l’annex
d’aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius des de la fi del curs
escolar 2001-2002.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 20 de novembre de 2002

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Alt Empordà
Municipi: Castelló d’Empúries.
Unitat de població: Castelló d’Empúries.
Codi de centre: 17007907.
Adreça: c. del Pont, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: parvulari,
educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Castelló d’Empúries 2.
(02.318.096)

RESOLUCIÓ ENS/3432/2002, de 20 de
novembre, per la qual es deixen inactius
diversos col·legis d’educació infantil i primària.

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca de l’Alt Urgell
Municipi: Ribera d’Urgellet.
Unitat de població: Adrall.
Codi de centre: 25003901.
Denominació: CEIP d’Adrall.
Adreça: pl. Major, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Castellciutat, amb número de codi
25001242, de la Seu d’Urgell.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
Comarca de la Noguera

L’evolució de les necessitats d’escolarització duu a modificar la programació de
llocs escolars adequadament, la qual cosa
pot comportar canvis en la xarxa de centres docents.
La Delegació Territorial d’Ensenyament de
Lleida ha tramitat diversos expedients que
afecten determinats col·legis d’educació
infantil i primària. Els expedients esmentats
compten amb l’informe favorable de la Inspecció d’Ensenyament.
Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;
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Municipi: la Ràpita.
Unitat de població: Vallfogona de Balaguer.
Codi de centre: 25004841.
Denominació: CEIP Àngel Guimerà.
Adreça: c. de Joaquim Lluch i Rovira, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Salvador Espriu, amb número de
codi 25004851, de Vallfogona de Balaguer.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
Municipi: Torrelameu.
Unitat de població: Torrelameu.
Codi de centre: 25004735.
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Denominació: CEIP El Roser.
Adreça: c. La Bassa, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Joan Ros i Porta, amb número de
codi 25003135, de Menàrguens.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
(02.318.082)

RESOLUCIÓ ENS/3433/2002, d’11 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Les Alzines, de Girona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Les Alzines, de Girona,
en petició d’ampliació del primer cicle del
nivell d’educació infantil i supressió d’ensenyaments de cicles formatius de grau superior (CFGS), es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim
general no universitaris,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Les
Alzines, de Girona, per ampliació del primer
cicle del nivell d’educació infantil i supressió d’ensenyaments de CFGS, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX
COMARCA DEL GIRONÈS

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17001413.
Denominació: Les Alzines.
Adreça: c. de la Creu de Palau, s/n.
Titular: Institució Familiar d’Educació, SA.
CIF: A-08177933.
S’autoritza l’ampliació de 6 unitats de primer cicle del nivell de l’educació infantil i la
supressió d’un grup dels ensenyaments de
CFGS de secretariat, amb efectes a partir
del curs 2002-2003
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 123 llocs escolars.
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 obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.
(02.303.037)

RESOLUCIÓ ENS/3434/2002, de 12 de
novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de la llar
d’infants privada Rita Terrades, del Masnou.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants privada Rita Terrades, del
Masnou, en petició de canvi de titularitat i
de denominació, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

P. D.

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants privada
Rita Terrades, del Masnou, per canvi de titularitat i de denominació, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
14 anys, comptats a partir de l’entrada en

Girona, 11 de novembre de 2002
(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
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vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial 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 públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 12 de novembre 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 (comarques).
Municipi: el Masnou.
Localitat: el Masnou.
Núm. de codi: 08050193.
Denominació: Rita Terrades.
Adreça: c. Josep Estrada, 27.
Titular: Rita Terrades.
NIF: 38227833Q.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Llar d’infants Rita Terradas, SL,
amb núm. de NIF B62781703, amb efectes
a partir del dia 1 del mes següent al de la
seva publicació al DOGC.
S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Rita Terradas.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Autoritzat com a llar d’infants privada,
amb capacitat màxima per a 60 llocs escolars.
(02.308.043)

RESOLUCIÓ ENS/3435/2002, de 20 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili del col·legi d’educació infantil i
primària Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà.
El col·legi d’educació infantil i primària
Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà,
amb número de codi 08018005, ocupa
provisionalment l’edifici situat a la pujada de
Sant Llorenç, 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 corresponent,

Full de disposicions i actes administratius

Resolc:
Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà, de la comarca del Berguedà, amb
número de codi 08018005, al carrer Carrilet, 1, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar 20012002.
La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.
Barcelona, 20 de novembre de 2002
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(02.318.078)

edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corresponent,

co Javier Barca Salom i el senyor Jesús
García Arenas a la conservació de la qualificació atorgada a la Memòria presentada en la convocatòria de 1991.
4. Sense efectuar imposició de les costes d’aquest incident”.

Resolc:

Atesa la provisió de 21 de novembre de
2002, que declara la fermesa de la interlocutòria esmentada i vist el que disposen els
articles 103 i següents de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa,

Traslladar l’institut d’educació secundària Sant Fost-Martorelles, de Sant Fost de
Campsentelles, de la comarca del Vallès Oriental, amb número de codi 08047479, a
l’avinguda Buxó Baliarda, núm. 3, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs escolar 2002-2003.
La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.
Barcelona, 20 de novembre de 2002

RESOLUCIÓ ENS/3436/2002, de 20 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili d’una secció d’educació secundària de Sant Quirze de Besora.
La secció d’educació secundària de Sant
Quirze de Besora, amb número de codi
08058428, ocupa provisionalment l’edifici situat al carrer Mestre Quer, 11.
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 corresponent,

Resolc:
Traslladar la secció d’educació secundària de Sant Quirze de Besora, de la comarca
d’Osona, amb número de codi 08058428, al
carrer Mestre Quer, 13, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2002-2003.
La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.
Barcelona, 20 de novembre de 2002
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(02.318.077)

RESOLUCIÓ ENS/3437/2002, de 20 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili d’un institut d’educació secundària de Sant Fost de Campsentelles.
L’institut d’educació secundària Sant
Fost-Martorelles, de Sant Fost de Campsentelles, amb número de codi 08047479,
ocupa provisionalment l’edifici situat al carrer del Priorat, núm. 2.
Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(02.318.076)

RESOLUCIÓ ENS/3450/2002, de 25 de
novembre, per la qual es fa pública la Interlocutòria dictada el 6 de novembre de 2002,
per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 776/92, i s’ordena
el seu compliment.
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb data 6 de novembre de 2002, va dictar Interlocutòria, en l’incident d’execució promogut en relació amb
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
mateixa Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. La mateixa Interlocutòria de 6 de novembre de 2002, adoptada
en el recurs contenciós administratiu 776/
92, disposa:
“La Sala acorda:
1. Declarem la nul·litat de la part de
l’apartat 3.2 següent: ‘Per tal d’atorgar les
qualificacions a aquests participants, les
comissions de selecció procediran igual que
amb els aspirants detallats a l’annex 1,
excepte pel que fa a la memòria prevista al
punt 4 del barem, ja que en aquest grup necessàriament hauran de qualificar la memòria presentada l’any 2001, atès que en presentar-la s’entén que ja van fer l’opció
corresponent’.
2. Reconeixem el dret de tots els aspirants la memòria dels quals va ser valorada
en el procés selectiu obert per la convocatòria de 25 de novembre de 1991 a mantenir la qualificació atorgada en el seu dia, els
quals hauran de manifestar expressament
l’exercici d’opció.
3. Reconèixer el dret de la senyora
Montserrat Esteve Boada, el senyor Juan
Antonio Roig Royuela, el senyor Francis1646

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Interlocutòria esmentada perquè se’n prengui coneixement.
—2 Obrir un termini de 15 dies hàbils a
partir del dia següent de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, per tal que
els interessats que consten a l’annex 2 de
la Resolució ENS/217/2002, de 6 de febrer,
que dóna compliment a les interlocutòries
dictades en data 22 de juny de 2001 per la
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els incidents d’execució de les sentències dictades en els recursos contenciosos administratius número
248/1992 i 776/1992 (DOGC núm. 3574, de
13.2.2002, correcció d’errades al DOGC
núm. 3574, de 13.2.2002), manifestin expressament l’opció que concreta el punt 2
de la part dispositiva de la Interlocutòria de
6 de novembre de 2002, amb el model d’instància que s’adreçarà a la directora general
de Recursos Humans i que es troba a la seu
central del Departament d’Ensenyament, a
les seves delegacions territorials i a l’adreça d’internet http://www.gencat.net/ense.
La instància es podrà presentar a la seu
central del Departament d’Ensenyament o
a les seves delegacions territorials, o a
qualsevol altre lloc que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per facilitar l’exercici d’opció, que s’haurà
de fer en tot cas, es pot consultar a la seu
central del Departament d’Ensenyament i a
les seves delegacions territorials, la puntuació obtinguda per l’apartat 4 del barem de
l’annex 2 de la Resolució de 25 de novembre de 1991, de convocatòria de concurs de
mèrits per a l’adquisició de la condició de
catedràtic (DOGC núm. 1525, de 2.12.1991)
i la puntuació obtinguda per l’apartat 4 del
barem de l’annex de la Resolució de 13 de
juny de 2000, de convocatòria per a l’adquisició de la condició de catedràtic (DOGC
núm. 3163, de 19.6.2000) dels aspirants de
l’annex 2 de la Resolució ENS/217/2002, de
6 de febrer, esmentada.
Barcelona, 25 de novembre de 2002
P. A

(Resolució de 28 de març de 2000)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
(02.329.110)

Núm. 935

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/3067/2002, de 16 d’octubre, per la
qual s’anuncia la convocatòria de concurs
de trasllat per proveir llocs de treball vacants
a la Inspecció d’Ensenyament, als centres
públics d’ensenyaments secundaris i a les
escoles oficials d’idiomes (DOGC núm.
3749, pàg. 18817, de 28.10.2002)
Atès que s’ha observat una errada al text
original de l’esmentada Resolució, tramés
al DOGC i publicat al número 3749, pàg.
18817, de 28.10.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 18834, a l’annex 7, a l’apartat 1.2.4
On diu “1.2.4 Per cada any consecutiu
de permanència interrompuda com a funcionari amb destinació definitiva...”
Ha de dir:
“1.2.4 Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a funcionari
amb destinació definitiva...”
Barcelona, 11 de novembre de 2002
Ramon Farré Roure
Secretari general
(02.315.096)

ORDRE ENS/393/2002, de 21 de novembre,
per la qual es regulen les proves extraordinàries per a l’obtenció del certificat de finalització d’estudis de dansa.
Mitjançant el Reial decret 409/2002, de 3
de maig, que té caràcter bàsic, s’han regulat les proves extraordinàries per a l’obtenció del certificat de finalització d’estudis de
dansa.
La implantació del nou sistema educatiu
comporta l’extinció dels estudis del sistema precedent, entre els quals es troben els
de dansa que s’impartien de manera completa únicament al centre l’Institut del Teatre, de Barcelona.
Per tant, a proposta de la Direcció general d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:
Article 1. Finalitat
Regular les proves extraordinàries per a
l’obtenció del certificat de finalització d’estudis de dansa, a causa de l’extinció
d’aquests ensenyaments.
Article 2. Àmbit temporal, convocatòries i
matriculació
Les proves extraordinàries es realitzaran
durant els anys 2003 i 2004.
Cada any hi haurà dues convocatòries, la
primera en el mes de juny i la segona en el
mes de setembre.
El termini per matricular-se a les proves
és de l’1 al 15 d’abril, per a la primera, i de
l’1 al 5 de setembre, per a la segona.
Article 3. Contingut de les proves
Qui es presenti a la realització de les proves extraordinàries haurà de superar el ni-

vell exigit per a l’últim curs de les assignatures no superades de l’especialitat.
Article 4. Lloc de realització
Les proves es faran a l’Institut del Teatre,
de Barcelona, en el qual s’haurà de matricular l’alumnat.
Article 5. Alumnat
Podrà matricular-se a les proves extraordinàries per a l’obtenció del certificat de finalització d’estudis de dansa, l’alumnat que
hagués estat matriculat en aquests ensenyaments.
Article 6. Qualificació de les proves extraordinàries
6.1 Els exercicis corresponents a les assignatures de l’especialitat es qualificaran de
0 a 10 punts, i caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 per a la seva superació.
6.2 Cada tribunal deixarà constància
dels resultats obtinguts per l’alumnat mitjançant la formalització de l’acta corresponent signada per tots els membres.
Article 7. Reclamació per la qualificació de
les proves extraordinàries
En les reclamacions contra les qualificacions de les proves extraordinàries s’aplicarà el procediment de reclamació descrit
a l’apartat 10 de la Resolució ENS/2192/
2002, de 12 de juliol, per la qual es convoquen proves extraordinàries d’accés als
ensenyaments de grau superior de dansa
per al curs 2002-2003, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
3690, d’1.8.2002.
Article 8. Tribunals
Es constituirà un tribunal de cada especialitat per a la realització de les proves, els
membres del qual seran proposats per la
direcció de l’Institut del Teatre i comunicats
a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa en el mes d’abril de cada any.
La proposta es donarà per acceptada si no
s’indica el contrari.
El tribunal tindrà la següent composició:
a) President/a.
b) Quatre vocals.
Tots els membres del tribunal seran docents, en especialitats relacionades amb els
exercicis de què consti la prova.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós 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
1647

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 21 de novembre de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.319.082)

ORDRE ENS/394/2002, de 21 de novembre, per la qual es regulen les proves extraordinàries per a l’obtenció dels títols dels
ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics.
En el curs 2000-2001 es va impartir, per
última vegada, el darrer curs dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics.
D’acord amb el Decret 209/1994, de 26
de juliol, de modificació del calendari d’aplicació i de l’adequació dels concerts educatius vigents a la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya, cal convocar les proves extraordinàries per a l’obtenció de la
titulació de graduat en arts aplicades i oficis artístics fins a la fi del curs 2003-2004.
Mitjançant el Reial decret 409/2002, de 3
de maig, que té caràcter bàsic, s’han regulat les proves extraordinàries per a l’obtenció del títol d’arts aplicades i oficis artístics.
Per tant, a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:
Article 1. Finalitat
Regular les proves extraordinàries per a
l’obtenció del títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, a causa de l’extinció
d’aquests ensenyaments.
Article 2. Àmbit temporal, convocatòries i
matriculació
Les proves extraordinàries es realitzaran
durant els anys 2003 i 2004.
Cada any hi haurà dues convocatòries, la
primera en el mes de juny i la segona en el
mes de setembre.
El termini per matricular-se a les proves
és de l’1 al 15 d’abril, per a la primera, i de
l’1 al 5 de setembre, per a la segona.
Article 3. Contingut de les proves
3.1 Assignatures no superades. Qui es
presenti a la realització de les proves extraordinàries haurà de superar el nivell exigit
per a l’últim curs de les assignatures no
superades de l’especialitat, establertes en
el Decret 2127/1963, de 24 de juliol, sobre
reglamentació dels estudis de les escoles
d’arts aplicades i oficis artístics (BOE de
6.9.1963).
3.2 Exercici pràctic. També haurà de superar un exercici pràctic relatiu al camp
professional de l’especialitat, que permeti
demostrar el domini dels coneixements,
mètodes, capacitats i destresa exigibles per
al corresponent exercici professional.

Full de disposicions i actes administratius

Article 4. Lloc de realització
4.1 Les proves, tant de les assignatures no superades, com de l’exercici pràctic, les realitzaran les escoles d’art la titularitat de les quals correspon al Departament
d’Ensenyament, per a tot l’alumnat.
4.2 Les proves, únicament de les assignatures no superades, les realitzaran les
escoles d’art públiques la titularitat de les
quals no sigui del Departament d’Ensenyament, per al seu alumnat.
4.3 Pel que fa a l’especialitat de restauració, de la secció d’arts aplicades al llibre,
les proves, tant de les assignatures no superades, com de l’exercici pràctic, es realitzaran a l’Escola Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals i de Catalunya.
4.4 L’alumnat s’ha de matricular a l’escola d’art on hi hagi el seu expedient acadèmic, sense perjudici que pugui demanar
el trasllat de l’expedient a una altra escola
d’art.
Article 5. Alumnat
Podrà matricular-se a les proves extraordinàries per a l’obtenció de la titulació de
graduat en arts aplicades, l’alumnat que
hagués estat matriculat en aquests ensenyaments.
Article 6. Qualificació de les proves extraordinàries.
6.1 Els exercicis corresponents a les assignatures de l’especialitat es qualificaran de
0 a 10 punts, i caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 per a la seva superació. Per poder concórrer a l’exercici pràctic es requerirà tenir aprovades totes les
assignatures. L’exercici pràctic també es
qualificarà entre 0 i 10 punts, i caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 per
a la seva superació.
6.2 Cada tribunal deixarà constància
dels resultats obtinguts per l’alumnat mitjançant la formalització de l’acta corresponent signada per tots els membres.

b) Quatre vocals, pertanyents als cossos
de professors o de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny, en especialitats relacionades amb els exercicis de què consti la
prova.
8.2. En les escoles d’art la titularitat de les
quals no sigui del Departament d’Ensenyament, es constituirà un tribunal per a la realització de les proves. El tribunal estarà constituït pel seu professorat, el qual, en tot cas,
haurà d’estar relacionat amb els exercicis de
què consti la prova. Aquest professorat serà
nomenat per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa a proposta de la
direcció de cada escola, la qual haurà de ser
tramesa en el mes d’abril de cada any.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, 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 Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin oportú per a la defensa dels
seus interessos.

Article 8. Tribunals
8.1 En les escoles d’art de titularitat del
Departament d’Ensenyament, es constituirà un tribunal per a la realització de les proves, els membres del qual seran proposats
per la direcció de cada escola i comunicats
a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa en els mes d’abril de cada any.
La proposta es donarà per acceptada si no
s’indica el contrari.
Per a cada especialitat es constituirà un
tribunal, amb la següent composició:
a) President/a, pertanyent al cos de professors d’arts plàstiques i disseny.

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Patronato Social Escolar de Obreras, de Barcelona, per obertura dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, en els
termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 20 de novembre de 2002
P. D .

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Barcelona, 21 de novembre de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.319.083)

Article 7. Reclamació per la qualificació de
les proves extraordinàries.
En les reclamacions contra les qualificacions de les proves extraordinàries s’aplicarà el procediment de reclamació descrit
a l’apartat 3.2 de la Resolució de 24 de juliol
de 2002, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles
d’art de Catalunya per al curs 2002-2003,
publicades al Full de Disposicions i Actes
Administratius número 923, d’agost de
2002.

Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional
a l’àmbit del sistema educatiu,

RESOLUCIÓ ENS/3478/2002, de 20 de
novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Patronato Social Escolar de
Obreras, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Patronato Social Escolar de Obreras, de Barcelona, en petició
d’obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; el
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Delegació territorial: Barcelona I (ciutat)
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08005485.
Denominació: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Adreça: c. Provença, 389.
Titular: Patronato Social Escolar de Obreras.
NIF: G08545386.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà següents, amb efecte des de l’inici del curs
2002-2003:
Família administració
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Família comerç i marquèting
Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

Núm. 935

Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família comerç i màrqueting: cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
(02.318.088)

RESOLUCIÓ ENS/3479/2002, de 20 de
novembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a l’institut d’educació secundària Sant Fost-Martorelles, de
Sant Fost de Campsentelles.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària de Sant Fost de
Campsentelles 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
exigeix l’article 5 de l’annex del Decret 199/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior.
Per tot això,

Resolc:
Atribuir a l’institut d’educació secundària
Sant Fost-Martorelles, de Sant Fost de
Campsentelles, amb número de codi
08047479, ubicat a l’avinguda Buxó Baliarda, 3, comarca del Vallès Oriental, la denominació específica d’Alba del Vallès.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 20 de novembre de 2002
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(02.318.090)

RESOLUCIÓ ENS/3491/2002, de 27 de
novembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de
diversos llocs de treball del Departament
d’Ensenyament (convocatòria núm. EN/
003/02).
D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; el Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i altres disposicions complementàries;
Atès que són vacants dos llocs de comandament al Departament d’Ensenyament, i vista
la proposta del secretari general per a la seva
provisió;
Atesa la relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat vigent i la descripció dels llocs a
proveir, inclosa en el manual d’organització
d’aquest Departament;
Vist que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el corresponent
tràmit d’intervenció;
De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
Resolc:
Aprovar la convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, dels llocs
de treball del Departament d’Ensenyament
(convocatòria núm. EN/003/02) que es detallen a l’annex 2, d’acord amb les bases
que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar, potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la 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 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 27 de novembre de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX 1
Bases
—1 Llocs de treball que s’han de proveir
Els llocs de treball objecte de provisió mitjançant aquesta convocatòria de lliure designació són els que es detallen a l’annex 2
de la Resolució, juntament amb la descripció de les seves característiques, requisits
i contingut funcional.
—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d’acord
amb el que consta a l’annex 2 d’aquesta
convocatòria, de conformitat amb el següent:
2.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se respecte de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya en qualsevol de les
situacions administratives que preveu la normativa.
En cap cas podran prendre-hi part els funcionaris que es trobin en suspensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni
els destituïts de càrrecs de comandament
com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents,
sens perjudici que els destituïts de càrrecs
de comandament puguin participar en convocatòries de provisió de llocs singulars.
Tampoc podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent a la de servei actiu
que no hagin romàs el temps mínim exigit
per reingressar al servei actiu.
2.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis
a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i que pertanyi a cossos o escales
del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre
que compleixi els requisits i les condicions
exigits en la relació de llocs de treball.
2.1.3 Així mateix podran participar-hi els
funcionaris de la Generalitat de Catalunya
que pertanyin a cossos, escales o places
del grup de titulació en què estan classificats els llocs convocats, als quals no es va
exigir la titulació que estableix l’article 19 del
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
sempre que la titulació no sigui un requisit
indispensable d’acord amb la relació de llocs
de treball.
2.2 Els funcionaris amb discapacitats
podran participar en igualtat de condicions
que la resta d’aspirants, sempre que puguin
desenvolupar les funcions del lloc de treball
a proveir.
2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria cal estar en possessió del nivell de suficiència de català (C)
de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent i adjuntar el document acreditatiu a la sol·licitud, llevat que consti còpia autenticada a l’expedient personal
custodiat al Departament d’Ensenyament,
la qual cosa s’haurà de fer constar de forma expressa a la sol·licitud de participació.
En el cas que els aspirants no acreditin documentalment el nivell esmentat, l’òrgan convocant o l’òrgan en qui delegui avaluarà llurs
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coneixements de català en relació amb el
lloc de treball a proveir. No obstant l’anterior, resten exempts de sotmetre’s a avaluació els aspirants que hagin participat i
obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció
de personal a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell
o superior exigit a la convocatòria. En
aquests casos s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.
2.4 Cal reunir els requisits de participació en la data en què finalitza el termini de
presentació de sol·licituds que estableix la
base 3.1 d’aquesta convocatòria.
—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per prendre part en
aquesta convocatòria han de ser adreçades
al Departament d’Ensenyament i han de ser
presentades al seu Registre general o al de
les seves delegacions territorials, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
dins el termini de 15 dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la data de publicació
de la present Resolució de convocatòria al
DOGC.
Les adreces són les següents:
Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona.
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat): av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona.
Delegació Territorial de Barcelona II (comarques): c. Casp, 15, 08010 Barcelona.
Delegació Territorial del Baix LlobregatAnoia: c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant
Feliu de Llobregat.
Delegació Territorial del Vallès Occidental: c. Marquès de Comillas, 67-69, 08202
Sabadell.
Delegació Territorial de Girona: c. Ultònia,
13, 17002 Girona.
Delegació Territorial de Lleida: ptge. Pompeu, 4, 25006 Lleida.
Delegació Territorial de Tarragona: c. de
Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.
Delegació Territorial de les Terres de
l’Ebre: c. Poeta Vicenç Garcia, 3, 43500
Tortosa.
3.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per als aspirants i no s’admetran renúncies a la participació en la convocatòria
un cop hagin transcorregut 10 dies hàbils
des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
3.3 Els aspirants han d’adjuntar a la
sol·licitud de participació la corresponent
declaració de mèrits i capacitats que tinguin
relació amb el lloc que cal proveir, degudament especificats. Tant la sol·licitud com la
declaració de mèrits i capacitats han de ser
formalitzats segons els models que estaran
a disposició de les persones interessades a
l’edifici dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament i al de les delegacions territorials, les adreces dels quals han
estat ressenyades a la base 3.1 d’aquesta
convocatòria.

3.4 Els aspirants a què fa referència la
base 2.2 han d’adjuntar a la sol·licitud un
informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal
d’avaluar que poden desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.
Així mateix podran demanar l’adaptació
del lloc sol·licitat sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant
en el context de l’organització i no sigui
incompatible amb el contingut del lloc i el
servei públic a prestar.
3.5 Els aspirants han de consignar en
la sol·licitud de participació la denominació
i el codi d’identificació del lloc de treball a
què s’opta d’acord amb el que consta a
l’annex 2 i, si es vol concursar alhora per
més d’un lloc d’aquesta convocatòria,
s’hauran d’indicar les denominacions i els
codis dels llocs als quals s’opta per ordre
de preferència.
En el cas que no es manifesti la preferència de l’ordre de prioritat de les places sol·licitades aquella serà determinada en funció
dels criteris objectivament deduïbles de la
sol·licitud de participació.
—4 Informe previ al nomenament
4.1 El titular de la unitat orgànica on estigui adscrit el lloc convocat haurà d’emetre
informe, previ al corresponent nomenament,
en relació amb el candidat que es consideri
més adient, tenint en compte criteris de mèrit
i capacitat discrecionalment apreciats. A
aquests efectes es consideraran l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat dels
candidats, d’acord amb la descripció del lloc
que cal proveir i que consta a l’annex 2
d’aquesta convocatòria.
4.2 Els mèrits i capacitats dels aspirants
s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria al DOGC.
—5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capacitats
Els aspirants han d’acreditar documentalment els mèrits i les capacitats que al·leguin dins el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 3.1 d’aquesta
convocatòria, mitjançant un justificant o un
certificat de l’òrgan competent, llevat que
consti una còpia autenticada del document
en l’expedient personal en el Departament
d’Ensenyament, cosa que hauran de fer
constar els aspirants de forma expressa en
el document de declaració de mèrits i capacitats, per a cadascun dels mèrits i capacitats al·legats, sens perjudici que se’ls
pugui demanar els aclariments o les justificacions necessaris per a la seva verificació.
—6 Procediment
En general, les actuacions que requereixin
notificació als aspirants seran fetes públiques
en els taulers d’anuncis del Departament, en
les unitats indicades a la base 3.1 d’aquesta
convocatòria.
—7 Termini de resolució
La convocatòria ha de ser resolta dins el
termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, termini que es prorroga per un mes més.
1650

—8 Resolució de la convocatòria
8.1 La resolució definitiva serà publicada al DOGC mitjançant resolució de l’òrgan
convocant, que conclou el procés de provisió. L’esmentada publicació iniciarà el
còmput dels terminis de cessament i presa
de possessió en els llocs de treball en els
termes que preveuen els articles 75 a 79 del
Decret 123/1997, de 13 de maig.
8.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra destinació mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per
incapacitat sobrevinguda, per passar a una
situació diferent a la de servei actiu o per
causes excepcionals degudament justificades
i valorades per l’òrgan convocant.
8.3 Els aspirants que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria romandran
en el lloc que ocupin actualment o en la
situació administrativa que correspongui.

ANNEX 2
Codi del lloc de treball: RHSD-165.
—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Subdirecció General de
Gestió Econòmica i Selecció de Professorat.
Unitat directiva: Direcció General de Recursos Humans.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional publicada al DOGC: Decret 320/2000, de 27 de setembre, de reestructuració del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 3242, de 10.10.2000).
Nivell: 30.
Complement específic: 26.227,92 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
—2 Requisits de participació
Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat
de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: Administració general.
Especificació de cossos: superior d’administració/escala superior d’administració
general.
—3 Contingut funcional
Missió:
Supervisar i controlar l’elaboració del
pressupost, de la nòmina, de la selecció i
contractació del personal docent no universitari, les modificacions del seu règim,
d’acord amb l’ordenament jurídic vigent i la
normativa en matèria d’ensenyament, per tal
d’aconseguir una correcta gestió d’aquest
personal docent i execució del pressupost
assignat.
Finalitats/funcions:
a) Supervisar i controlar l’elaboració de
la nòmina del personal docent, així com els
sistemes de previsió social del personal
docent adscrit al Departament, així com del
personal inclòs en el sistema de pagament
delegat.
b) Col·laborar en la determinació, impuls,
execució i avaluació de les polítiques relacionades amb la selecció de personal docent en l’àmbit de competència del Departament.
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c) Coordinar l’elaboració de les ofertes
d’ocupació públiques de personal docent.
d) Supervisar les convocatòries de selecció de personal docent, gestionar-les i proposar l’adjudicació de les vacants ofertades.
e) Tramitar els expedients de nomenaments de funcionaris docents.
f) Proposar els canvis adients i elaborar
propostes de millora en els sistemes selectius de personal docent.
g) Proposar la resolució dels recursos i
reclamacions que s’interposin contra el Departament en relació amb el professorat.
h) Gestionar, controlar i fer el seguiment
pressupostari dels crèdits que té assignats.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel/per la directora/a general.
Tasques bàsiques o activitats:
a) Supervisa i controla l’elaboració i tancament de la nòmina del personal docent.
b) Supervisa i controla l’elaboració i el
tancament de la nòmina corresponent al
personal dels centres docents concertats.
c) Supervisa la convocatòria d’oposicions
per a professors d’educació secundària.
d) Supervisa la convocatòria d’oposicions
per a professors d’educació infantil i primària.
e) Proposa les instruccions adreçades als
membres dels tribunals de les oposicions i
fa el seguiment de tots els tràmits de les
oposicions fins al nomenament com a funcionaris dels professors.
f) Supervisa les resolucions de convocatòria per a l’adquisició de la condició de
catedràtic.
g) Proposa les instruccions adreçades als
membres dels tribunals dels concursos per
a l’adquisició de la condició de catedràtic,
i fa el seguiment de tots els tràmits del
concurs, fins a la publicació dels corresponents nomenaments.
h) Aprova les propostes de resolució dels
recursos interposats davant el director general de Recursos Humans en matèria de
personal docent.
i) Elabora la proposta d’avantprojecte de
pressupost del personal docent.
j) Fa la previsió dels increments pressupostaris per l’any següent.
k) Controla la correcta execució del pressupost i fa el seguiment pressupostari dels
crèdits assignats.

l) Sol·licita informes i eleva propostes a
l’Assessoria Jurídica del Departament d’Ensenyament i la Direcció General de la Funció Pública en relació amb les activitats
descrites.
m) Coordina l’activitat de les delegacions
territorials pel que fa a les competències assignades.
—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Procediment administratiu i normativa en
matèria d’ensenyament i funció pública.
Conèixer l’aplicació informàtica de la gestió integrada del personal de la Generalitat
de Catalunya i més concretament en referència al personal docent.
Codi del lloc de treball: RHDT-166.
—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: delegat/ada territorial de les
Terres de l’Ebre.
Unitat directiva: Delegació Territorial de les
Terres de l’Ebre.
Localitat: Tortosa.
Norma funcional publicada al DOGC: Decret 255/2001, de 25 de setembre, d’organització territorial del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 3485, de 3.10.2001).
Nivell: 30.
Complement específic: 27.635,88 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
—2 Requisits de participació
Grup/s: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat
de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: Administració general i alguns grups d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior
d’administració/escala superior d’administració general; docents A.
—3 Contingut funcional
Missió:
Coordinar i dirigir les actuacions de la delegació territorial en l’àmbit territorial de les
Terres de l’Ebre segons els pressupostos
aprovats i les polítiques i directrius del Departament, per aconseguir l’adequada aplicació dels projectes educatius establerts, en

referència a ensenyaments primari i secundari en termes de qualitat, eficàcia i assignació de recursos.
Finalitats/funcions:
a) Representar el Departament d’Ensenyament dins el seu àmbit territorial.
b) Dirigir, organitzar, coordinar i supervisar el funcionament de la delegació territorial en l’àmbit de la seva competència, exercir tasques de protocol i premsa, vetllar per
la correcta gestió del personal docent i d’administració i serveis adscrits i proposar les
actuacions que consideri adients.
c) Coordinar les actuacions en matèria de
gestió dels centres docents i la gestió dels
assumptes relatius a l’alumnat.
d) Coordinar les accions que corresponen als programes escola-treball en l’àmbit
de la delegació territorial corresponent.
e) Coordinar les accions relatives als serveis educatius i a la formació permanent.
f) Qualsevol altre que li sigui delegada per
resolució del/de la conseller/a, de la secretaria general o de les direccions generals,
en l’àmbit de la seva competència.
Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordina les unitats pròpies de la delegació territorial per a la difusió de directrius, dins l’àmbit territorial assignat.
b) Implanta i fa el seguiment dels projectes i objectius mitjançant la dinamització de les actuacions dels inspectors i directors de centres docents ordinaris i
específics.
c) Analitza la situació docent i concreta
les actuacions per adequar els programes
existents o desenvolupar-ne de nous.
d) Analitza les necessitats d’equipament
i obres de reforma, ampliació i millora per a
dissenyar les pertinents propostes d’inversió.
e) Representa el Departament d’Ensenyament en actes públics així com en les
relacions amb municipis i administracions
locals per coordinar actuacions conjuntes i
col·laboracions; també en la relació amb
representants d’entitats i associacions.
f) Dirigeix el personal, tant docent com
no docent, adscrit a la delegació territorial.
g) Elabora propostes de plantilles.
(02.330.109)
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