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RESOLUCIÓ ENS/3858/2002, de 31 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Ramon Nonat, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Ramon Nonat, de
Barcelona, en petició d’autorització de su-
pressió de locals i trasllat de l’etapa de l’edu-
cació secundària obligatòria, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Ramon Nonat, de Barcelona, per su-
pressió de locals i trasllat de l’etapa de l’edu-
cació secundària obligatòria, en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-

ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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 proce-
diment administratiu comú.

Barcelona, 31 de desembre de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08009454.
Denominació: Sant Ramon Nonat.
Adreça: c. Collblanc, 72.
Altres adreces: c. Francesc Layret, 2
Titular: arquebisbat de Barcelona.
NIF: 00800007G.

S’autoritza la supressió de locals al c.
Francesc Layret, 2, amb efectes a partir de
la fi del curs 2001-2002.

S’autoritza el trasllat de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria del c. Francesc
Layret, 2, al c. Collblanc, 72, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

(02.350.095)
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RESOLUCIÓ ENS/3859/2002, de 30 de
desembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre docent privat
Mare Teresa Gallifa, d’Artés.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mare Teresa Gallifa,
d’Artés, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

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

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

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

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

Barcelona, 30 de desembre de 2002

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BAGES

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Artés.
Localitat: Artés.
Núm. de codi: 08049002.
Denominació: Mare Teresa Gallifa.
Adreça: c. Hospital, 16.

Titular: Patronato de Caridad de la Villa de
Artés.
NIF: G08713190.

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

(02.350.094)

ORDRE ENS/20/2003, de 15 de gener, so-
bre l’adaptació a l’ús de sistemes telemà-
tics del procediment d’inscripció a la realit-
zació de la prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà i grau superior de formació
professional específica.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional es-
pecífica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de
28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000,
de 3 d’abril (DOGC núm. 3114, de 5.4.2000),
preveu que per accedir a aquests ensenya-
ments cal estar en possessió de la titulació
corresponent o superar una prova de ca-
ràcter general regulada pel Departament
d’Ensenyament, d’acord amb els requisits
que s’estableixen.

Dins del Pla d’actuació e-Europe 2002,
de les comunitats europees, la Generalitat
de Cata lunya va endegar,  mi t jançant
l’Acord de 13 de juliol de 1999, el projecte
d’Administració Oberta de Catalunya, amb
la finalitat d’apropar els seus serveis a la
ciutadania mitjançant la utilització de les
noves tecnologies de la informació i de la
comunicació.

El Departament d’Ensenyament amplia els
canals d’informació i de prestació del ser-
vei d’inscripció a la prova d’accés als cicles
formatius de formació professional especí-
fica amb la incorporació d’aquest servei a
l’Administració Oberta de Catalunya.

Per tot això, i en aplicació de l’article 11
del Decret 324/2001, de 4 de desembre,
relatiu a les relacions entre els ciutadans i
l’Administració de la Generalitat a través
d’Internet, amb l’informe previ del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació sobre l’adequació tècnica dels pro-
grames i aplicacions, emès en compliment
del que estableix l’article 4 del Decret 85/
2002, de 19 de febrer, de creació de la
Comissió de Coordinació Interdepartamen-
tal de Gestió de les Tecnologies de la Infor-
mació i Comunicacions, i amb l’informe de
l’Assessoria Jurídica del Departament d’En-
senyament,

Ordeno:

Article 1. Adaptació del procediment
El procediment d’inscripció a la prova

d’accés als cicles formatius de grau mitjà i
grau superior de formació professional es-
pecífica s’adapta a les peculiaritats de la
prestació de serveis utilitzant tècniques te-
lemàtiques mitjançant les normes d’aques-
ta Ordre.

Article 2. Sol·licituds
2.1 La sol·licitud d’inscripció a la prova

i el pagament de la taxa corresponent es
poden efectuar pels mitjans telemàtics del
portal de l’Administració Oberta de Cata-
lunya.

2.2 Aquestes sol·licituds tenen els ma-
teixos efectes jurídics que les efectuades per
la resta de mitjans admesos en dret.

2.3 Les sol·licituds d’inscripció a la pro-
va efectuades per mitjans telemàtics es con-
sideraran presentades davant l’Administra-
c ió quan s’enregistr in en e l  Registre
telemàtic de l’Administració Oberta de
Catalunya i constin a l’assentament d’en-
trada les dades següents: número de regis-
tre d’entrada, data i hora de presentació,
tipus de document i assumpte, identificació
del/de la sol·licitant o de qui el/la representi
i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la
sol·licitud.

2.4 El pagament telemàtic de la taxa
d’inscripció es considera formalitzat quan la
persona interessada ha seguit les instrucci-
ons del mòdul de pagament, ha emplenat
les dades requerides i visualitza la pantalla
que l’informa que el pagament s’ha efectu-
at. La impressió en suport paper d’aquesta
pantalla té els efectes de justificant de pa-
gament.

Article 3. Registre
L’únic registre telemàtic habilitat per a la

recepció de sol·licituds d’inscripció a la
prova per mitjans telemàtics és el Registre
telemàtic de l’Administració Oberta de
Catalunya.

Article 4. Obtenció d’informació i tracta-
ment de dades

4.1 La persona interessada a obtenir in-
formació d’interès general sobre aquest
servei i fer la tramitació corresponent, pot
accedir al portal de l’Administració Oberta
de Catalunya sense identificar-se ni auten-
ticar-se.

4.2 La persona interessada que utilitzi
qualsevol dels mitjans admesos en dret per
sol·licitar aquest servei consent el tracta-
ment de les seves dades de caràcter per-
sonal que sigui necessari per a la prestació
del servei.

Article 5. Presentació de documentació
5.1 Les persones sol·licitants hauran de

presentar en el centre on hagin de realitzar
la prova la documentació que s’especifica
tot seguit en suport paper, un cop forma-
litzat el pagament de la taxa d’inscripció i
dins del termini que s’indiqui en el calen-
dari corresponent establert per a les pro-
ves.

5.1.1 Per a la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà de formació profes-
sional específica caldrà presentar-hi els
documents següents:

Fotocòpia del document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació.

El document que acrediti un mínim de tres
mesos d’experiència laboral, computats fins
a la data de realització de la prova, o la cer-
tificació d’haver cursat (o estar cursant),
amb aprofitament, un programa de garan-
tia social degudament autoritzat, o l’acredi-
tació d’haver realitzat un curs de formació
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ocupacional d’un mínim de 400 hores, o
l’acreditació d’haver realitzat, amb aprofita-
ment, un curs de preparació de la prova,
d’un mínim de quatre mesos i, si escau,
l’informe valoratiu de la persona responsa-
ble de la formació aportada.

5.1.2 Per a la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior de formació pro-
fessional específica, caldrà adjuntar-hi els
documents següents:

Fotocòpia del document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació.

El document que acrediti un mínim de sis
mesos d’activitat laboral, computats fins a
la data de realització de la prova, o certifi-
cat d’haver superat un cicle formatiu de grau
mitjà de formació professional específica o
els ensenyaments de formació professional
de primer grau.

5.1.3 Si és d’aplicació algun dels supò-
sits d’exempció o bonificació del pagament
de la taxa d’inscripció, s’haurà de presen-
tar la documentació acreditativa.

5.2 La documentació a què es fa refe-
rència a l’apartat anterior es pot presentar
a qualsevol registre dels admesos legalment
d’acord amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, i s’ha d’adreçar al centre seleccio-
nat, d’entre els designats, on s’hagi de re-
alitzar la prova.

5.3 Els/Les aspirants podran sol·licitar
pel procediment telemàtic, si escau, l’exemp-
ció de la part específica de la prova d’accés
a cicles formatius de grau superior, sobre la
base de l’experiència laboral o esportiva, per
a la qual cosa hauran de presentar davant la
Direcció General de Formació Professional,
en el termini establert per la resolució de
convocatòria de la prova, la documentació
acreditativa que s’hi determina.

Article 6. Còmput de terminis
La presentació de sol·licituds pels mitjans

telemàtics del portal de l’Administració
Oberta de Catalunya s’haurà de realitzar
dins del termini establert en la resolució de
convocatòria de la prova.

Article 7. Compromisos de servei
Els compromisos de servei per a aquests

procediments són els que es fan públics a
través del portal de l’Administració Oberta
de Catalunya.

Aquests compromisos són els objectius
de qualitat i ef iciència en la prestació
d’aquest servei i en cap cas no comporten
responsabilitats ni efectes jurídics per a l’òr-
gan gestor davant del ciutadà o ciutadana.

Article 8. Programes i aplicacions
S’aproven els programes i aplicacions mit-

jançant els quals es tramita telemàticament
el procediment d’inscripció a la prova d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà i grau
superior de formació professional específi-
ca, que estan disponibles en el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.015.019)

RESOLUCIÓ ENS/3887/2002, de 31 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertu-
ra del centre docent privat Petit Món, de
Gavà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Petit Món, de Gavà,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels cen-
tres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Petit Món, de Gavà, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat,
31 de desembre de 2002

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Gavà.
Localitat: Gavà.

Núm. de codi: 08060824.
Denominació: Petit Món.
Adreça: c. Montflorit, núm. 148.
Titular: Fundació privada suport a la infàn-
cia.
NIF: G-62476411.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Petit Món, de Gavà, amb efectes a
partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
Primer cicle: 3 unitats de llar d’infants amb

capacitat per a 41 llocs escolars.

(02.350.092)

RESOLUCIÓ ENS/3888/2002, de 31 de
desembre, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Virgen del Rosario, de
Vallirana.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Virgen del Rosario, de
Vallirana, en petició d’autorització de canvi
de denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedi-
ent esmentat el compliment dels requi-
sits exigits per la normativa vigent, en
concret per la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’edu-
cació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, 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 impar-
teixen 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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Virgen
del Rosario, de Vallirana, per canvi de deno-
minació específica, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sant Feliu de Llobregat,
31 de desembre de 2002

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia
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ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Vallirana.
Localitat: Vallirana.
Núm. de codi: 08030777.
Denominació: Virgen del Rosario.
Adreça: pl. Sant Domènec, 1.
Titular: Dominiques de l’Ensenyament de la
Immaculada.
NIF: Q3100016I.

S’autoritza el canvi de denominació es-
pecífica, que passa a ser Verge del Roser.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de segon ci-
cle amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat 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.

(02.350.097)

RESOLUCIÓ ENS/54/2003, de 17 de ge-
ner, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 416/
2002, procediment abreujat, interposat per
les confederacions sindicals de la CONC,
FETE-UGT i USTEC-STES.

En compliment del que ha ordenat el Jut-
jat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 416/2002, procediment abreujat,
interposat per les Confederacions Sindicals
de la CONC, FETE-UGT i USTEC-STES;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-

trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 416/2002, procediment
abreujat, interposat contra la resolució ENS/
2647/2002, de 12 de setembre, de convo-
catòria d’autorització dels plans estratègics
dels centres docents sostinguts amb fons
públics per al període 2003-2007. La vista
d’aquest procediment s’ha fixat pel dia 16
de setembre de 2003 a les 10.40 hores, a
la Sala de Vistes del Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu núm. 5 de Barcelona (Ronda Uni-
versitat, 18), a la qual poden anar acompa-
nyats de les proves que els interessi propo-
sar.

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

Barcelona, 17 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.016.070)

RESOLUCIÓ ENS/55/2003, de 17 de ge-
ner, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 1807/
2002, interposat per l’Associació per la To-
lerància.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Cinquena, en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 1807/2002, interposat per l’As-
sociació per la Tolerància;

D’acord amb el que disposa l’article 49,
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Tribunal esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 1807/2002, interposat con-
tra la resolució del recurs d’alçada interpo-
sat contra la Resolució ENS/524/2002, d’11
de març, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matricula d’alumnat als
centres docents sufragats amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general d’arts plàstiques i disseny i de grau
mitjà de música i dansa, per al curs 2002-
2003.

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

Barcelona, 17 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.016.067)
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