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RESOLUCIÓ ENS/3614/2002, de 9 de desembre, per la qual s’aproven els projectes
seleccionats per a la seva inclusió a la Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut
durant tres cursos consecutius, corresponents al període 2002-2005.
Mitjançant la Resolució ENS/1906/2002,
de 21 de juny (DOGC núm. 3669, de
3.7.2002), es va obrir convocatòria per a la
inclusió de deu centres docents a la Xarxa
Europea d’Escoles Promotores de Salut
durant tres cursos consecutius, corresponents al període 2002-2005.
D’acord amb el que preveuen les bases 5.1
i 5.2 de l’annex de l’esmentada Resolució,
vista la proposta de la comissió avaluadora,

Resolc:
Aprovar, per a la seva inclusió a la Xarxa
Europea d’Escoles Promotores de Salut durant tres cursos consecutius, corresponents
al període 2002-2005, els projectes presentats pels centres següents:
Nom: Escola bressol municipal Cadí.
Codi: 08046384.
Població: Barcelona.
Nom: IES de Puig-reig.
Codi: 08052207.
Població: Puig-reig.
Nom: IES Nicolau Copèrnic.
Codi: 08034059.
Població: Terrassa.
Nom: CEIP Joaquima Pla i Farreras.
Codi: 08025927.
Població: Sant Cugat del Vallès.
Nom: IES Mediterrània.
Codi: 08047480.
Població: Castelldefels.
Nom: CEIP Pau Delclòs.
Codi: 43005169.
Població: Tarragona.
Nom: Lestonnac-L’ensenyança.
Codi: 25002350.
Població: Lleida.
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Nom: CEIP Garona.
Codi: 25004929.
Població: Vielha e Mijaran.
Nom: CEIP les Clisques.
Codi: 17002879.
Població: el Port de la Selva.
Nom: IES Frederic Martí i Carreras.
Codi: 17002545.
Població: Palafrugell.

C. Doctor Soler Torrens, 30, baixos esquerra, i 1r 2a: sala d’usos múltiples per als
nivells d’educació infantil i educació primària, i despatxos per a tots els nivells educatius, respectivament.
Pl. Pintor Grau i Sala, 5: aules, laboratori
per a l’educació primària i educació secundària obligatòria i despatxos.
—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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 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.

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, 9 de desembre de 2002

Sant Feliu de Llobregat, 7 de novembre de
2002

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa
(02.339.037)

RESOLUCIÓ ENS/3615/2002, de 7 de novembre, de modificació de la Resolució de
12 de novembre de 1999, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura de centres docents privats.
Per la Resolució de 12 de novembre de
1999 (DOGC núm. 3032, de 10.12.1999),
es va autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de centres docents privats.
En aquesta Resolució consta el centre docent privat La Seda de Barcelona, del Prat
de Llobregat, amb núm. de codi 08022987.
Atès que s’han observat errades a l’annex de la Resolució esmentada, en relació
amb el centre La Seda de Barcelona, del
Prat de Llobregat, perquè manquen dades
relatives a la seva adreça, i d’acord amb el
que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Resolc:
—1 Modificar l’annex de la Resolució de
12 de novembre de 1999, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura de centres docents privats, el
sentit que constin com a altres adreces del
centre La Seda de Barcelona, del Prat de
Llobregat, codi 08022987, les següents:
Av. Prat de La Riba, 2, baixos: aules i
tallers dels nivells d’educació infantil i educació secundària obligatòria.
C. Doctor Joan Soler Torrens, 20-26: pati
per a tots els nivells educatius i aules del
nivell d’educació infantil.
C. Doctor Joan Soler Torrens, 28, baixos
dreta: biblioteca per a tots els nivells educatius.

P. D .

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia
(02.311.130)

RESOLUCIÓ ENS/3616/2002, de 7 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat La Seda de Barcelona, del Prat de
Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Seda de Barcelona,
del Prat de Llobregat, en petició de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat La
Seda de Barcelona, del Prat de Llobregat,
per canvi de titularitat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse1672

qüència, la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sant Feliu de Llobregat, 7 de novembre 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: 08022987.
Denominació: La Seda de Barcelona.
Adreça: c. Pintor Grau Sala, 5.
Altres adreces: av. Prat de la Riba, 2, baixos, c. Doctor Joan Soler Torrens, 20-26,
c. Doctor Joan Soler Torrens, 28, baixos
dreta, c. Doctor Joan Soler Torrens, 30,
baixos esquerra, i 1r 2a.
Titular: Centro de Estudios Básicos, SL.
NIF: B-08697625.
S’autoritza el canvi de titularitat que passa a ser Colegio Seda, SL, amb NIF B62637301, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació en el
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
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.
(02.311.131)

RESOLUCIÓ ENS/3617/2002, de 3 de desembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Gregal, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel promotor del centre docent privat Gregal, de
Barcelona, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Gregal, 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 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 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, 3 de desembre 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: 08060812.
Denominació: Gregal.
Adreça: ctra. Circumval·lació, s/n, Tram VI.
Titular: Soc. Est. de Estiba y Desestiba del
Puerto de Barcelona, SA.
NIF: A58450628.
S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Gregal amb efectes a partir del curs
2003-04.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà
Família de comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç amb 2 grups
amb capacitat per a 50 llocs escolars; en
cas un grup no superarà els 25 llocs escolars.
(02.330.022)

RESOLUCIÓ ENS/3631/2002, de 10 de
desembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
als centres docents privats en el segon cicle d’educació infantil.
Per Ordre ENS/310/2002, de 4 de setembre (DOGC núm. 3721, de 17.9.2002), es
va convocar concurs públic per a la concessió de subvencions als centres docents
privats en el segon cicle d’educació infantil.
D’acord amb l’article 5 d’aquesta Ordre,
la consellera d’Ensenyament emetrà la resolució per la qual es fa pública la concessió de les subvencions, la qual es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Un cop examinades les sol·licituds presentades pels centres, d’acord amb l’establert a l’Ordre indicada i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Atorgar les subvencions als centres
docents que consten a l’annex 1 d’aquesta
Resolució, amb efectes des de l’inici del curs
escolar 2002/03.
En cada cas s’especifiquen les unitats
atorgades i, si escau, les unitats denegades, amb la corresponent causa de denegació.
Als centres que tenen unitats amb professors que s’han recol·locat en el segon
cicle d’educació infantil, se’ls han deduït
aquestes unitats del total d’unitats subvencionades.
—2 Modificar les subvenciones dels centres que consten en l’annex 2 d’aquesta
Resolució, que van ser concedides per la
Resolució de 14 de desembre de 2001, per
incompliment dels requisits i de les condicions necessàries per al seu atorgament,
d’acord amb el que disposa l’article 4 de
l’Ordre ENS/310/2002, de 4 de setembre.
En cada cas s’especifiquen les unitats disminuïdes amb la corresponent causa de disminució.
—3 La despesa corresponent a aquesta Resolució, pel que fa la concessió de noves
unitats subvencionades, és de 24.276.780,00
euros per al curs 2002/03, dels quals
7.751.589,12 euros, corresponen al període de setembre/desembre de 2002 i
16.525.190,88 euros al període gener/agost
de 2003.
Aquesta Resolució serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 1304 D/480130800/
4222 del pressupost per al 2002, i de la
corresponent partida del pressupost de
2003.
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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 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 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 públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 10 de desembre de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
P3: unitats de pàrvuls de 3 anys.
P4: unitats de pàrvuls de 4 anys.
P5: unitats de pàrvuls de 5 anys.
US: unitats subvencionades.
USD: unitats sol·licitades denegades.
REI: professor recol·locat d’educació infantil.
UD: unitats disminuïdes.
Causes de denegació o disminució (CD):
(1) Les unitats per a les quals sol·licita la
subvenció no compleixen la relació mitjana
alumne/unitat, establerta a l’article 2.d) de
l’Ordre ENS/310/2002, de 4 de setembre.
(2) El centre té adscrit un professor
recol·locat d’educació infantil en la unitat per
a la qual se sol·licita la subvenció, segon estableix la base 2.e) de l’Ordre ENS/310/
2002, de 4 de setembre.
(3) El centre té concert educatiu per al primer curs del segon cicle d’educació infantil.
(4) D’acord amb la base 3.1 de l’Ordre
ENS/310/2002, de 4 de setembre, als centres que per primera vegada accedeixen al
règim de subvenció se’ls subvencionarà
només les unitats del primer curs del segon
cicle d’educació infantil.
Segons la base 3.2 de l’Ordre ENS/310/
2002, de 4 de setembre, els centres que el
curs 2001/02 van accedir al règim de subvencions només per al primer curs de segon cicle d’educació infantil es podran acollir progressivament al règim d’aquestes
subvencions per al següent curs d’aquest
cicle.
(5) El centre ha cessat les seves activitats.
(6) El centre no té autorització per a les
unitats per a les quals sol·licita subvenció i,
per tant, no compleix el requisit que estableix la base reguladora 2.a) de l’Ordre ENS/
310/2002, de 4 de setembre.
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DELEGACIÓ TERRITORIAL: BAIX LLOBREGATANOIA.

Municipi: Capellades.
Comarca: Anoia.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08015429.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Isabel de Villena.
Codi: 08035118.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
USD: 1 P4 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Gavà.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08017517.
US: 1 P3.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: Gavà.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Santo Ángel.
Codi: 08017451.
US: 3 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08019514.
US: 1 P3 1 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
US: 1 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
USD: 1 P3.
CD: (1).
Municipi: Jorba.
Comarca: Anoia.
Denominació: Montclar.
Codi: 08040266.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Santo Tomás.
Codi: 08044181.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
US: 2 P3 3 P4 1 P5.
REI: 2 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Canigó.
Codi: 08003993.
US: 4 P3 4 P4 4 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08007366.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
US: 1 P3 2 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Decroly.
Codi: 08004316.
US: 1 P3 1 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.
Codi: 08004286.
US: 3 P3 3 P4.
USD: 3 P5.
CD: (4).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
US: 3 P4 3 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
US: 2 P3.
REI: 1 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1) i (2).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: IPSE.
Codi: 08005761.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: John Talabot.
Codi: 08032099.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Lloret.
Codi: 08006477.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Madres Concepcionistas de
la Enseñanza.
Codi: 08004900.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Mare de Déu dels Àngels.
Codi: 08008371.
US: 3 P3 3 P4 3 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Maristes Sants - les Corts.
Codi: 08006532.
US: 4 P3.
USD: 4 P4.
CD: (4).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
US: 1 P3 1 P5.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Mireia.
Codi: 08008747.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
USD: 1 P3 1 P4 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Palcam.
Codi: 08010468.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
REI: 3 P3 3 P4 3 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Salle Comtal.
Codi: 08005102.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sadako.
Codi: 08005072.
US: 1 P3 2 P4 1 P5.
USD: 1 P3 1 P5.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Salle Horta.
Codi: 08009934.
US: 2 P3.
USD: 1 P4 2 P5.
CD: (4).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08006295.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
USD: 1 P3 1 P4 1 P5.
CD: (6).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Liceu Sant Jordi.
Codi: 08006431.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).
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Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família-Horta.
Codi: 08010432.
US: 5 P3.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrado Corazón.
Codi: 08004122.
US: 2 P3.
USD: 2 P4 2 P5.
CD: (4).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
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Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08040199.
US: 3 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Francisco.
Codi: 08008930.
REI: 1 P5.
USD: 1 P3 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Francisco Javier.
Codi: 08005151.
US: 1 P3 1 P4.
REI: 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Vicente de Paul.
Codi: 08006313.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Joan Bosco.
Codi: 08011394.
US: 3 P3 3 P4.
USD: 3 P5.
CD: (4).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Medir.
Codi: 08006209.
US: 1 P3.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Pau.
Codi: 08004390.
US: 2 P3 2 P4.
USD: 2 P5.
CD: (4).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Ramon Nonat.
Codi: 08009454.
US: 2 P3 1 P4 2 P5.
REI: 1 P4.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Ramon Nonat-Sagrat
Cor.
Codi: 08009466.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08009806.
US: 1 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P3 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Shalom.
Codi: 08005771.
US: 2 P3 1 P4.
REI: 2 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Siervas de San José.
Codi: 08004687.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sil.
Codi: 08004080.
US: 1 P3.
USD: 1 P4 1 P5.
CD: (4).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Arenys de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: Cassà.
Codi: 08000141.
US: 1 P4.
USD: 1 P3 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Blanquerna.
Codi: 08001133.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (4).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: López Torrejón.
Codi: 08000979.
US: 1 P3.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Minguella.
Codi: 08001157.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Pere Vergés.
Codi: 08000943.
US: 2 P3 2 P4.
USD: 2 P5.
CD: (4).
Municipi: el Masnou.
Comarca: Maresme.
Denominació: Bergantí.
Codi: 08040001.
US: 1 P4 1 P5.
USD: 1 P3.
CD: (1).
Municipi: el Masnou.
Comarca: Maresme.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08020759.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: L’Estel.
Codi: 08017815.
US: 1 P3 1 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cultura.
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Codi: 08018583.
US: 1 P3 1 P4.
REI: 1 P5.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Florida.
Codi: 08018376.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Feliu.
Codi: 08018455.
REI: 1 P3 1 P5.
USD: 1 P4.
CD: (6).
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Denominació: El Carme-Vedruna.
Codi: 08019976.
US: 3 P4 2 P5.
REI: 1 P5.
Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
US: 3 P3 3 P4 3 P5.
Municipi: Mataró.
Comarca: Maresme.
Denominació: Meritxell.
Codi: 08020991.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Puig-reig.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08023384.
US: 1 P3 1 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08025186.
US: 2 P3 1 P4.
REI: 1 P3 2 P4 3 P5.
Municipi: Tona.
Comarca: Osona.
Denominació: Vedruna-Tona.
Codi: 08030431.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Escorial.
Codi: 08030947.
US: 2 P4 2 P5.
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
US: 2 P4 2 P5.
DELEGACIÓ TERRITORIAL: GIRONA.

Municipi: Cassà de la Selva.
Comarca: Gironès.
Denominació: La Salle de Cassà.
Codi: 17000858.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1).
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Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
Denominació: Les Alzines.
Codi: 17001413.
US: 3 P3 3 P4 3 P5.
Municipi: Olot.
Comarca: Garrotxa.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
US: 2 P3 1 P4 2 P5.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Comarca: Baix Empordà.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17003291.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: LLEIDA.

Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
US: 1 P3 1 P4 2 P5.
REI: 1 P3 1 P4.
Municipi: Bellpuig.
Comarca: Urgell.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: la Seu d’Urgell.
Comarca: Alt Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
US: 2 P4 2 P5.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Arabell.
Codi: 25005703.
US: 1 P3 1 P4 2 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.
Denominació: El Carme.
Codi: 25003196.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
REI: 1 P5.
DELEGACIÓ TERRITORIAL: TARRAGONA.

Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Cardenal Vidal i Barraquer.
Codi: 43000755.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Aura.
Codi: 43005820.
US: 3 P3 2 P4 3 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: La Presentació.
Codi: 43002338.
US: 2 P4 2 P5.

Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Mare de Déu de la Misericòrdia.
Codi: 43002375.
US: 1 P4 1 P5.
Municipi: Salou.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Elisabeth.
Codi: 43004967.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 43003550.
US: 2 P4 2 P5.
DELEGACIÓ TERRITORIAL: TERRES
DE L’EBRE.

Municipi: Amposta.
Comarca: Montsià.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43000299.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
DELEGACIÓ TERRITORIAL: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: L’Escola.
Codi: 08024303.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Ramar.
Codi: 08024650.
US: 1 P3 1 P4 2 P5.
REI: 1 P4.
USD: 1 P3.
CD: (1).
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
US: 2 P3 2 P4.
REI: 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (2).
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: La Farga.
Codi: 08025885.
US: 4 P3 4 P4 4 P5.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Viaró.
Codi: 08026041.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Sagrada Família.
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Codi: 08028485.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Airina.
Codi: 08029601.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Lumen.
Codi: 08029921.
US: 1 P3.
REI: 1 P4 1 P5.

ANNEX 2
DELEGACIÓ TERRITORIAL: BAIX LLOBREGATANOIA.

Municipi: el Prat de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Nuestra Señora del MarGarcía Lorca.
Codi: 08023050.
US: 1 P3.
REI: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P4.
CD: (2).
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
REI: 1 P3 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (2).
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Bon Salvador.
Codi: 08026269.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
REI: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P4.
CD: (2).
Municipi: Sant Joan Despí.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Gran Capità.
Codi: 08026658.
REI: 1 P3 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (2).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cardenal Spínola.
Codi: 08010641.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
UD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
US: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (3).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Ot.
Codi: 08004353.
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UD: 1 P3 1 P4.
CD: (5).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
US: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (3).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
US: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (1).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
US: 3 P3 3 P4.
REI: 3 P5.
UD: 1 P5.
CD: (2).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Canigó.
Codi: 08041313.
UD: 1 P3 1 P4 1 P5.
CD: (5).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Laietània.
Codi: 08001297.
REI: 1 P3 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (2).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Nen Jesús de Praga.
Codi: 08000578.
US: 1 P3 1 P4.
REI: 1 P5.
UD: 1 P5.
CD: (2).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Lope de Vega.
Codi: 08018273.
REI: 1 P3 1 P4 1 P5.
UD: 1 P4.
CD: (2).
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Denominació: Casals-Gràcia.
Codi: 08039215.
US: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (3).
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
US: 2 P4 2 P5.
UD: 2 P3.
CD: (3).
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.

Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911.
US: 2 P4 2 P5.
REI: 0.
UD: 2 P3.
CD: (3).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: GIRONA.

Municipi: Salt.
Comarca: Gironès.
Denominació: Vilagran.
Codi: 17003185.
US: 1 P3 1 P5.
REI: 1 P4.
UD: 1 P4.
CD: (2).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: TARRAGONA.

Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Sant Pau.
Codi: 43002478.
US: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (3).
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sant Pau Apòstol.
Codi: 43003586.
US: 2 P4 2 P5.
UD: 2 P3.
CD: (3).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: TERRES DE
L’EBRE.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
US: 1 P3 1 P4.
REI: 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3.
CD: (1).
DELEGACIÓ TERRITORIAL: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Martí.
Codi: 08029751.
US: 1 P3 1 P4.
REI: 1 P5.
UD: 1 P5.
CD: (2).
(02.343.070)

RESOLUCIÓ ENS/3630/2002, de 12 de
desembre, de modificació de la Resolució
ENS/3395/2002, de 19 de novembre, de
convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació (codi 150).
La base 3.5 de la Resolució ENS/3395/
2002, de 19 de novembre (DOGC núm.
3770, de 27.11.2002), de convocatòria de
concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació (codi 150) estableix un
termini de presentació de sol·licituds de 20
dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la seva publicació.
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Atès que és necessari ampliar el termini
de presentació de sol·licituds establert per
aquesta convocatòria és procedent modificar aquest termini.
En conseqüència,

Resolc:
Modificar la base 3.5 de la Resolució ENS/
3395/2002, de 19 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al
cos d’inspectors d’educació, en el sentit
d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 24 de desembre de 2002.
Barcelona, 12 de desembre de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.346.013)

EDICTE d’11 de desembre de 2002, pel
qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves d’accés específiques dels títols de tècnic d’esport en
diverses especialitats.
El Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport, estableix que
correspon al Govern de la Generalitat de
Catalunya l’establiment del currículum i la
durada de cadascun dels graus i els nivells
de les modalitats, disciplines i especialitats
esportives. D’acord amb aquestes previsions, s’ha elaborat un projecte de decret que
estableix els currículums i es regulen les proves d’accés específiques dels títols de tècnic d’esport en les especialitats dels esports
de muntanya i escalada d’alta muntanya,
descens de barrancs, escalada i muntanya
mitjana.
Amb la finalitat de donar participació a
les entitats i als ciutadans en el procés
d’elaboració de l’esmentat Projecte normatiu, se sotmet a informació pública, d’acord
amb el que disposen l’article 64 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, de procediment i règim jurídic de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, i l’article 86 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
durant el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Projecte de decret esmentat es pot examinar, en hores d’oficina, a la seu central
del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) i a les
seves delegacions territorials de Barcelona
I (ciutat) (av. Paral·lel, 71-73, 08004
Barcelona), Barcelona II (comarques) (Casp,
15, 08010 Barcelona), Baix Llobregat-Anoia
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu
de Llobregat), Vallès Occidental (Marquès
de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell),
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Girona (Ultònia, 13, 17002 Girona), Lleida
(Pg. Pompeu, 4, 25006 Lleida), Tarragona
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona) i les
Terres de l’Ebre (Poeta Vicenç Garcia, 3,
43500 Tortosa), o bé consultant la pàgina
web del Departament d’Ensenyament
(http://www.gencat.net/ense), per formularhi les al·legacions que es considerin adequades.

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 presentació de proposicions.

Barcelona, 11 de desembre de 2002

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació 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) Hora límit: 17.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament, Registre general i a les delegacions territorials
del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió 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.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.338.089)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 0012/03).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament 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: 0012/03.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de neteja de les dependències administratives de
la Delegació Territorial del Baix Llobregat, c.
Laureà Miró, 328, de Sant Feliu de Llobregat.
b) Termini d’execució: des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2003.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
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: 48.101,28 euros (IVA inclòs),
supeditat a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’any 2003, d’acord amb l’article
69.4 del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 35.1, del text refós de la Llei de
contractes les administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup III, subgrup 6, categoria A; grup U, subgrup 1, categoria A
La seva presentació és potestativa i únicament a efectes de dispesa de la garantia
provisional exigida i de la acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica de
l’empresa.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre general i a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa, i a les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies després de l’acabament
del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins el següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà 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 adjudicatària.

ment d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola Familiar Agrària
El Pla, d’Almacelles, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran a l’Institut
d’Ensenyament Secundari Agrària l’Urgell, de
Mollerussa, amb núm. de codi 25003202.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposiciß, 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.
Lleida, 20 de novembre de 2002
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

Barcelona, 11 de desembre de 2002
ANNEX
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.346.015)

RESOLUCIÓ ENS/3656/2002, de 20 de
novembre, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre docent privat
Escola Familiar Agrària El Pla, d’Almacelles.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament pel titular del centre docent
privat, en petició d’autorització de cessa1678
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Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Almacelles.
Localitat: Almacelles.
Núm. de codi: 25000389.
Denominació: Escola Familiar Agrària El Pla.
Adreça: c. Afores, s/n.
Titular: Escoles Familiars Rurals de Catalunya.
NIF: B61551156.
Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Escola Familiar Agrària
El Pla, d’Almacelles, amb efectes a partir del
curs 2002-2003.
(02.318.085)
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RESOLUCIÓ ENS/3657/2002, de 20 de
novembre, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats de la llar d’infants privada
L’Infant, de Mollerussa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la delegació territorial del Departament
d’Ensenyament pel titular de la llar d’infants
privada L’Infant, de Mollerussa, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret, la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Infant, de Mollerussa, 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 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.
Lleida, 20 de novembre de 2002
P.D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida
ANNEX
COMARCA DEL PLA D’URGELL

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Mollerussa.
Localitat: Mollerussa.
Núm. de codi: 25007271.
Denominació: L’Infant.
Adreça: c. Enric Granados, 8.
Titular: Maria Teresa Salvia Solé.
NIF: 40824824P.
Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Infant, de Mollerussa,
amb efectes a partir del curs 2001-2002.
(02.318.100)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/3070/2002, de 2 d’octubre, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Bon
Soleil, de Gavà (DOGC núm. 3751, pàg.
18982, de 30.10.2002).
Havent observat errades al text original català i castellà de la Resolució esmentada, tramesa al DOGC i publicada al núm. 3751, pàg.
18982, de 30.10.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàg. 18983, a l’annex, on diu:
“Educació secundària obligatòria: 2 unitats de segon cicle amb capacitat per a 60
llocs escolars.
”Batxillerat, en les modalitats:
”Ciències de la natura i de la salut: 2
unitats amb capacitat per a 35 llocs escolars.
”Humanitats i ciències socials: 2 unitats
amb capacitat per a 35 llocs escolars.”,
ha de dir:
“Educació secundària obligatòria: 2 unitats de segon cicle amb capacitat per a 50
llocs escolars.
”Batxillerat, en les modalitats:
”Ciències de la natura i de la salut: 2
unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars.
”Humanitats i ciències socials: 2 unitats
amb capacitat per a 70 llocs escolars.”.
Barcelona, 3 de desembre de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.330.015)

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre ENS/
364/2002, de 21 d’octubre, per la qual es
regula la convocatòria de les proves d’escola oficial d’idiomes per a l’obtenció del
certificat de cicle elemental i del certificat
d’aptitud (DOGC núm. 3755, pàg. 19359,
de 6.11.2002).
Havent observat una errada al text original de l’esmentada Ordre tramès al DOGC
i publicat al núm. 3755, pàg. 19359, de
6.11.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 19361, a l’annex de l’Ordre,
apartat 2.3, i dins el contingut referit a Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona (Drassanes), on diu:
“Preinscripció. Dates: del 24 al 28 de
febrer de 2003”,
ha de dir:
“Preinscripció. Dates: del 3 al 7 de març
de 2003.”.
Barcelona, 4 de desembre de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.331.063)
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RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2002, per
la qual es determina el procediment per a l’emissió de certificats de coneixements de català equivalents als certificats de la Direcció General de
Política Lingüística.
El Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de
les administracions públiques de Catalunya,
unifica i sistematitza la normativa preexistent sobre els criteris de valoració dels coneixements del català en els processos de
selecció de personal i provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de
Catalunya.
A la disposició addicional primera
d’aquest Decret i a l’Ordre CLT/197/2002,
de 12 de juny, sobre els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, es regulen les
equivalències entre els títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament d’Ensenyament i els certificats
de referència de la Direcció General de Política Lingüística.
Per tal de possibilitar l’acreditació de les
equivalències esmentades a les persones
en possessió de títols expedits pel Departament d’Ensenyament s’estableix el procediment general que els instituts d’educació secundària de Catalunya han de
seguir per emetre certificats, i s’analitzen
altres supòsits que cal resoldre des de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.
D’acord amb la normativa vigent esmentada,

Resolc:
Aprovar el procediment per a l’emissió
de certificats de coneixements de català
equivalents als certificats de la Direcció
General de Política Lingüística, en els termes establerts a l’annex I d’aquesta Resolució.
Barcelona, 18 de desembre de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX I
1. Equivalències generals entre els títols
de l’ensenyament reglat no universitari i els
certificats de la Direcció General de Política
Lingüística.
1.1. Taula general d’equivalències
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 161/2002 i l’annex de l’Ordre CLT/197/2002, s’estableixen les equivalències següents entre els títols de
l’ensenyament reglat no universitari i els
certificats de la Direcció General de Política
Lingüística (DGPL):

Full de disposicions i actes administratius

Títols de l’ensenyament reglat no universitari

Certificat DGPL

Títol de Graduat escolar (EGB) obtingut a partir del mes de gener de 19921,
sempre que s’hagi cursat tota l’EGB2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera
oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats ................................... B
Títol de Tècnic auxiliar (FP1) obtingut a partir del mes de gener de 19921,
sempre que s’hagi cursat tota l’EGB2 i l’FP12 a Catalunya i s’hagi cursat
de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat
dels estudis esmentats .............................................................................................................. B
Títol de Batxiller (BUP) obtingut a partir del mes de gener de 19921,
sempre que s’hagi cursat tota l’EGB2 i el BUP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera
oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats ................................... C
Títol de Tècnic especialista (FP2) obtingut a partir del mes de gener de 19921,
sempre que s’hagi cursat tota l’EGB2, l’FP12 i l’FP22 a Catalunya i s’hagi
cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat
dels estudis esmentats .............................................................................................................. C
Títol de Graduat en educació secundària (ESO), sempre que s’hagin cursat
a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO i s’hagi
cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat
dels estudis mínims esmentats .................................................................................................. C
Títol de Batxiller (LOGSE), sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys
tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO
i el batxillerat i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana
en la totalitat dels estudis mínims esmentats .............................................................................. C
1. Quan es diu «gener de 1992», cal entendre que afecta les persones que han acabat l’escolaritat corresponent
a l’esmentada acreditació a partir del curs 1990-1991 inclòs.
2. És necessari que els estudis s’hagin cursat en règim presencial en la seva totalitat. Així, ni les persones que hagin
obtingut el graduat escolar en ensenyament d’adults, ni les que hagin obtingut el títol de tècnic auxiliar (FP1) o el
títol de tècnic especialista (FP2) en proves lliures, no poden acollir-se de forma general a aquestes equivalències.

1.2. Procediment
L’aspirant al reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i els certificats
de la Direcció General de Política Lingüística
que es trobi en algun dels sis casos de la
taula d’equivalències de l’apartat 1.1 haurà
de presentar, en qualsevol institut d’educació secundària (IES), una sol·licitud d’acord
amb el model 2, acompanyada de la documentació requerida (titulació i acreditació
conforme ha estat escolaritzat/ada a
Catalunya, havent cursat la matèria de català de forma oficial en tota l’escolaritat a què
es fa referència en la taula d’equivalències).
La documentació pot presentar-se a qualsevol IES, i no cal que sigui aquell on l’alumne té l’expedient acadèmic. Els centres
docents de primària i els centres privats
d’educació secundària queden exclosos pel
que fa a l’expedició de certificats d’equivalències de català.
Així, doncs, quant a la documentació requerida:
Titulació
L’interessat només haurà d’aportar el títol (o resguard d’haver-lo sol·licitat) a què
es faci referència en l’apartat corresponent.
Així, per exemple, si una persona demana
l’equivalència amb el nivell C perquè té el
títol de Tècnic especialista, només haurà de
presentar aquest títol (FP2), però no el de
Graduat escolar (EGB) ni el de Tècnic auxiliar (FP1).
Acreditació d’escolaritat
L’interessat haurà d’acreditar que ha fet
a Catalunya tota l’escolarització que es demana per a cada equivalència i que ha cursat la matèria de català de manera oficial
cada any.
L’acreditació de l’escolaritat en cadascun
dels sis casos recollits en la taula d’equivalències pot fer-se de les maneres següents:

1) EGB: cal presentar el llibre d’escolaritat d’EGB, o el certificat del darrer centre
on s’han cursat els estudis d’EGB, d’acord
amb el model 1.
2) BUP: cal presentar la documentació
corresponent a l’EGB (cas 1) i, a més, el llibre
de qualificacions de BUP, o el certificat del
darrer centre on s’han cursat els estudis de
BUP, d’acord amb el model 1. La data que
s’ha de tenir en compte és la de finalització
del 3r curs. No és necessari que els estudis
s’hagin fet de manera ininterrompuda; el
requisit que s’ha de complir és que en els
tres cursos de BUP (a més de l’EGB) s’hagi
cursat català. Tampoc no és rellevant que a
l’alumne/a li hagin quedat matèries soltes
d’un any a l’altre; la data que compta, als
efectes que ens ocupen, és la del darrer curs
en què l’alumne/a va formalitzar alguna
matrícula en aquesta etapa.
3) FP1: cal presentar la documentació
corresponent a l’EGB (cas 1) i, a més, el certificat del darrer centre on s’han cursat els
estudis d’FP1, d’acord amb el model 1.
També serà vàlid un certificat ordinari de
qualificacions de l’etapa en què es faci palès
que l’alumne/a no ha estat mai exempt/a de
català. No cal que els estudis s’hagin fet de
manera ininterrompuda; el requisit que s’ha
de complir és que en la formació professional (i també en tota l’escolarització anterior) s’hagi cursat completament la matèria
de català.
4) FP2: cal presentar la documentació
corresponent a l’EGB (cas 1) i a l’FP1 (cas
3) i, a més, el certificat del darrer centre on
s’han cursat els estudis d’FP2, d’acord amb
el model 1. També serà vàlid un certificat
ordinari de qualificacions de l’etapa en què
es faci palès que l’alumne/a no ha estat mai
exempt/a de català. No cal que els estudis
s’hagin fet de manera ininterrompuda; el
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requisit que s’ha de complir és que en la
formació professional (i també en tota l’escolarització anterior) s’hagi cursat completament la matèria de català. Les persones
que han superat un mòdul professional experimental o un cicle formatiu de grau superior de formació professional no tenen dret
al reconeixement d’equivalència amb certificats de català.
5) Primària i ESO: cal presentar el llibre
d’escolaritat de l’ensenyament bàsic, o el
certificat del darrer centre on s’han cursat
els estudis corresponents, d’acord amb el
model 1.
6) Batxillerat LOGSE: cal presentar la documentació corresponent a la primària i
l’ESO (cas 5) i, a més, el llibre de qualificacions del batxillerat, o el certificat del darrer
centre on s’han cursat aquests estudis,
d’acord amb el model 1.
1.3. Expedició del certificat per part dels
instituts d’educació secundària públics
L’institut d’educació secundària (és a dir,
centre públic) on s’hagi presentat la sol·licitud del certificat de coneixements de català, en cas que el sol·licitant reuneixi les
condicions establertes en la taula d’equivalències de l’apartat 1.1, expedirà un certificat d’acord amb el model 3. En cas que el
sol·licitant no reuneixi alguna de les condicions esmentades, s’indicarà quin dels requisits no compleix.
A més dels sis casos explícitament recollits en la taula, també es tramitaran des dels
IES els certificats d’equivalència dels aspirants que, en comptes dels estudis indicats
en la taula, hagin cursat estudis ordinaris
equivalents (sense exempció de català). Així,
per exemple, es pot tramitar l’acreditació a
un alumne/a que hagi accedit a l’ESO procedent de l’EGB (en comptes d’accedir-hi
des de primària).
No es tindran en compte aquells estudis
en què no s’hagi cursat català pel fet de tenirlo convalidat. Així, per exemple, una persona que hagi cursat FP2 després d’haver
superat el BUP, ha de fer la sol·licitud sobre
la base dels estudis de BUP, i no se li tindran
en compte els estudis d’FP2, atès que en
aquests no va haver de cursar la matèria de
català pel fet de tenir-la convalidada.
Els instituts admetran a tràmit únicament
les sol·licituds de persones que hagin iniciat els seus estudis a partir del curs 19781979 inclòs (atès que l’ensenyament del
català va ser obligatori a Catalunya a partir
del curs 1978-1979 d’acord amb l’Ordre de
14 de setembre de 1978, de desplegament
del Reial decret 2092/1978, de 23 de juny,
per la qual es regula la incorporació de la
llengua catalana al sistema d’ensenyament
a Catalunya), i acabat l’escolaritat corresponent a l’esmentada acreditació a partir del
curs 1990-1991 inclòs. Cal que els estudis
s’hagin cursat en règim presencial en la seva
totalitat. Així, ni les persones que hagin
obtingut el graduat escolar en ensenyament
d’adults, ni les que hagin obtingut el títol de
Tècnic auxiliar (FP1) o el títol de Tècnic especialista (FP2) en proves lliures, no poden
acollir-se de manera general a aquestes
equivalències.
2. Altres casos de reconeixement d’equivalència entre els estudis cursats i els cer-
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tificats de la Direcció General de Política
Lingüística
Els casos següents seran resolts per la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa:
- Alumnes que han cursat estudis experimentals (finalització d’ESO abans de 1995
o finalització del nou batxillerat abans de
1997).
- Alumnes que han cursat estudis estrangers a Catalunya.
- Alumnes que han cursat una part dels
seus estudis a Catalunya i una altra part a
Andorra, les Illes Balears o el País Valencià,
sense haver estat exempts de la matèria de
català.
- Alumnes que han cursat estudis parcials d’una etapa i s’han incorporat a una altra

(per exemple, alumnes que han cursat un o
dos cursos de BUP i s’han incorporat a l’FP
amb algunes convalidacions).
- Alumnes que van iniciar els seus estudis d’EGB a partir del curs 1978-1979 inclòs, i van acabar el BUP abans de l’any
1991.
- Alumnes que van iniciar l’escolarització
ordinària d’EGB, a partir del curs 1978-1979
inclòs, però no van obtenir el títol en aquell
moment, sinó posteriorment a través del Departament de Benestar Social.
- Qualsevol altre cas que no s’ajusti als
establerts de forma general i en què l’interessat/ada consideri que té dret al reconeixement de l’equivalència.
L’aspirant al reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i els certifi-
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cats de la Direcció General de Política Lingüística que no es trobi en cap dels casos
recollits en la taula d’equivalència de l’apartat 1.1 pot presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa
dels seus estudis, segons el que s’indica en
l’apartat 1.2, a qualsevol delegació territorial del Departament d’Ensenyament o als
serveis centrals d’aquest Departament. Les
sol·licituds aniran adreçades al Servei d’Ordenació Curricular de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.
En cas que es consideri pertinent, la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa emetrà una resolució en la qual es
reconeguin els ensenyaments cursats com
a equivalents al certificat corresponent de
la Direcció General de Política Lingüística.

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX II
Models
Model 1: Certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català (l’ha de formalitzar el centre on
hagi estat escolaritzat l’alumne/a, en cas de no tenir llibre d’escolaritat)

[logotip del centre]

Certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català
___________________________________________________________________________________ com a secretari/ària del centre docent
(nom i cognoms)

______________________________________________________________________________________________________________________
(nom del centre docent)
d ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(localitat)

Certifico
Que l’alumne/a _________________________________________________________________________ , amb DNI ____________________ ,
(nom i cognoms)

ha cursat els estudis de ____________________________________________ de/d’ ________________________________________________
(cursos)

entre els anys acadèmics

-

i

-

(etapa/es)

.

Tots aquests estudis s’han fet a Catalunya i l’alumne/a ha cursat la matèria de llengua catalana en tots els cursos esmentats, segons
consta en l’expedient acadèmic arxivat en aquesta secretaria.

Localitat, data, signatura del/de la secretari/ària i segell del centre

Vist i plau,
(signatura del/de la director/a)

1 d’1

003Y032AA
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Model 2: Sol·licitud de reconeixement d’equivalència (cal presentar-lo a l’IES)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Sol·licitud de reconeixement d’equivalència
Dades personals
NIF

Cognoms i nom _______________________________________________________________

Adreça _____________________________________________________________________________________________ CP _______________
Municipi _____________________________________________ Telèfon _____________________

Exposo
Que acompanyo la sol·licitud amb els documents següents:
Títol d ____________________________________________________________________________________________________________
Certificació de no haver estat exempt de català en l’etapa d _____________________________________________________________
Còpia del llibre d’escolaritat/de qualificacions d ________________________________________________________________________

Demano
Que atorgueu el reconeixement de l’equivalència entre els estudis que he cursat i el certificat del nivell ________ , de la Direcció General
(B/C)

de Política Lingüística.
________________________ , ____ d __________________ de 200_
Signatura

Director/a de ___________________________________________________________________________________________________________

1 d’1

003Y033AA
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Model 3: Certificat expedit per l’IES, en què s’acredita que l’interessat/ada reuneix les condicions d’equivalència amb certificats de la Direcció General de Política Lingüística

[logotip del centre]

Certificat acreditatiu de complir les condicions d’equivalència amb els certificats de la
Direcció General de Política Lingüística
__________________________________________________________________________________________ com a secretari/ària de l’Institut
(nom i cognoms)

d’Educació Secundària _________________________________________________________________________________________________
(nom del centre docent)
d ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(localitat)

Certifico
Que l’alumne/a _________________________________________________________________________ , amb DNI ____________________ ,
(nom i cognoms)

acredita unes condicions acadèmiques equivalents al certificat de nivell ________ de la Direcció General de Política Lingüística,
(B/C)

d’acord amb les equivalències establertes en la disposició addicional 1a del Decret 161/2002, d’11 de juny sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya (DOGC núm. 3660, de 19.06.2002) i l’Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (DOGC núm. 3660, de 19.06.2002).

Localitat, data, signatura del/de la secretari/ària i segell del centre

Vist i plau,
(signatura del/de la director/a)

1 d’1

003Y034AA
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