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RESOLUCIÓ ENS/216/2003, de 17 de ge-
ner, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat El Primer Pas, d’Espar-
reguera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat El Primer Pas, d’Es-
parreguera, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits 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 do-
cent privat El Primer Pas, d’Esparreguera,
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, 17 de gener de
2003

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: Esparreguera.
Localitat: Esparreguera.
Núm. de codi: 08059159.
Denominació: El Primer Pas.
Adreça: c. Montserrat, 77-79.
Titular: Llar d’infants El Primer Pas, SL.
NIF: B62337183.

Autorització d’obertura del centre docent
privat El Primer Pas, d’Esparreguera, amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(02.364.011)

RESOLUCIÓ ENS/226/2003, de 23 de ge-
ner, per la qual es disposa el començament
de les activitats d’un col·legi d’educació
infantil i primària de Castelldefels.

Mitjançant el Decret 335/2002, de 3 de de-
sembre (DOGC núm. 3781, de 13.12.2002),
es crea un col·legi d’educació infantil i pri-
mària a Castelldefels.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord la disposició final del De-
cret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

Article 1
Reconèixer al col·legi d’educació infantil

i primària que es detalla a l’annex d’aques-

ta disposició, creat pel Decret 335/2002, de
3 de desembre, l’inici de la seva activitat ad-
ministrativa des de l’1 de juliol de 2002, amb
els termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten són 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 mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquests nous col·legis d’educació infantil
i primària.

Barcelona, 23 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca del Baix Llobregat

Municipi: Castelldefels.
Unitat de població: Castelldefels.
Codi de centre: 08060599.
Adreça: Urbanització Can Roca, 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 Castelldefels.

(03.013.051)

RESOLUCIÓ ENS/227/2003, de 23 de ge-
ner, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat de música Escola de
Música Gymúsic, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat de música Escola
de Música Gymúsic, de Barcelona, en pe-
tició 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 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; el Reial decret 389/
1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels Centres que im-
parteixin ensenyament artístics; el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats, el
Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual
es regulen les escoles de música i dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de música Escola de Música Gymú-
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sic, de Barcelona, 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 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
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de gener de 2003

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: 08060058.
Denominació: Escola de Música Gymúsic.
Adreça: c. Independència, 373.
Titular: Escola d’Educació Musical Gymel, SL.
NIF: B60749884.

Autorització d’obertura del centre docent
privat de música Escola de Música Gymú-
sic, de Barcelona, amb una capacitat simul-
tània per a 70 llocs escolars, amb efectes
acadèmics i administratius a partir de l’inici
del curs 2002-03.

(03.013.056)

RESOLUCIÓ ENS/228/2003, de 23 de ge-
ner, de cessament d’activitats de la llar d’in-
fants Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
de Barcelona.

Per la Resolució de 12 de abril de 2002
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, que
es va notificar amb data 31 de maig de
2002.

Atès que s’ha exhaurit el termini per a l’au-
diència a l’interessat que preveu la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-

cediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

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

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, de Barcelona, ubicada al c. Sant
Antoni M. Claret, 167, amb núm. de codi
08049221, amb efectes a partir de la fi del
curs 1994-95.

—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
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 23 de gener de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

(03.013.054)

RESOLUCIÓ ENS/229/2003, de 23 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Presentación de la Santísima Virgen,
d’Arenys de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Presentación de la
Santísima Virgen, d’Arenys de Mar, en pe-
tició de canvi de denominació, 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
Presentación de la Sant ís ima V irgen,
d’Arenys de Mar, per canvi de denomina-
ció, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 23 de gener de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Arenys de Mar.
Localitat: Arenys de Mar.
Núm. de codi: 08000131.
Denominació: Presentación de la Santísima
Virgen.
Adreça: rbla. Pare Fita, 94.
Titular: Congr. de Rel. Concepcionistes de
l’Ensenyament.
NIF: Q2800022B.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser La Presentació.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 150 llocs escolars.
Educació primària
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària
Educació secundària obligatòria
6 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 180 llocs escolars i 6 unitats de se-
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gon cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars.

Batxillerat
4 unitats de la modalitat de ciències de la

natura i la salut amb capacitat per a 140
llocs escolars i 4 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars.

(03.013.053)

RESOLUCIÓ ENS/230/2003, de 23 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Nuestra Señora de la Esperanza, de
Sant Adrià de Besòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Nuestra Señora de la
Esperanza, de Sant Adrià de Besòs, en
petició d’autorització de trasllat i d’amplia-
ció d’unitats, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Decret 299/
1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Nu-
estra Señora de la Esperanza, de Sant Adrià
de Besòs, per trasllat i ampliació d’unitats,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Adequar la capacitat màxima autoritza-
da del centre, d’acord amb l’article 18.1 del
Decret 299/1997, de 25 de novembre, so-
bre l’atenció educativa a l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.

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

Barcelona, 23 de gener de 2003

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 BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08025228.
Denominació: Nuestra Señora de la Espe-
ranza.
Adreça: c. Andrés Vidal, 34.
Titular: Associació Pro-Disminuïts Psíquics
de Sant Adrià ASSA.
NIF: G08440307.

S’autoritza el trasllat del centre a Via Tra-
jana, 1.

S’adequa la capacitat màxima autoritza-
da del centre, que passa a ser de 40 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del
curs 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de pe-
dagogia terapèutica amb capacitat per a 16
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2002-2003.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Educació especial: 5 unitats de pedago-
gia terapèutica amb capacitat per a 40 llocs
escolars.

(03.013.081)

RESOLUCIÓ ENS/231/2003, de 31 de ge-
ner, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte de consultoria i
assistència.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament d’En-
senyament d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions i Contractacions

Núm. expedient: 1218/02.

Objecte del contracte: redacció del projec-
te bàsic i executiu, estudi de seguretat i
salut, estudi geotècnic i topogràfic per la
realització de les obres d’ampliació i refor-
ma de l’institut d’educació secundària de la
Roca del Vallès (Vallès Oriental).

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 3770, de 27.11.2002.

Tramitació: urgent.

Forma d’adjudicació: concurs obert.

Pressupost base de licitació: 121.159,32
euros.

Data d’adjudicació: 17 de desembre de 2002.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Adjudicatari: Concepció Pujadas i Benages.

Import d’adjudicació: 121.159,32 euros.

Barcelona, 31 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.016.126)

RESOLUCIÓ ENS/269/2003, de 21 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat El Carme, de Mollerussa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Carme, de Mo-
llerussa, en petició d’ampliació del nivell
d’educació primària, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Lleida, 21 de gener de 2003

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL PLA D’URGELL

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Mollerussa.
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Localitat: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003196.
Denominació: El Carme.
Adreça: c. Crist Rei, 5.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza l’ampliació del nivell d’educa-
ció primària amb 6 unitats i capacitat per a
150 llocs escolars, amb efectes a partir del
curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil:
9 unitats de parvulari amb capacitat per

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

escolars.

(03.027.066)

RESOLUCIÓ ENS/264/2003, de 4 de fe-
brer, per la qual s’aprova el temari per a les
convocatòries d’ingrés, adquisició de noves
especialitats i mobilitat corresponents a l’es-
pecialitat de llengua occitana d’Era Val
d’Aran del cos de professors d’ensenya-
ment secundari, convocats en l’àmbit terri-
torial de Catalunya.

L’Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE
de 21.9.1993) estableix els temaris segons
els quals s’havien de desenvolupar els pro-
cediments d’ingrés, adquisició de noves
especialitats i mobilitat en els cossos do-
cents regulats pel Reial decret 850/1993, de
4 de juny (BOE de 30.6.1993). Així mateix,
el Reial decret esmentat preveu un nou sis-
tema d’accés que posa fi al procediment sin-
gular previst a la disposició transitòria 5 de
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu.

Vist que l’Ordre esmentada ha aprovat els
temaris per a les convocatòries d’ingrés, ad-
quisició de noves especialitats i mobilitat per
a determinades especialitats del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, escau ara
aprovar el temari pel qual s’han de regir les
convocatòries d’ingrés, l’adquisició de noves
especialitats i la mobilitat corresponents a l’es-
pecialitat de llengua occitana d’Era Val d’Aran
del cos de professors d’ensenyament secun-
dari, d’acord amb el que disposa l’article 22.2
del Reial decret 850/1993, de 4 de juny.

Per tot això,

Resolc:

Article 1
El temari específic que constitueix en

l’àmbit de Catalunya la part A dels temaris
a què fan referència els articles 24 i 41.3
del Reial decret 850/1993, de 4 de juny, per
a les convocatòries d’ingrés, adquisició de
noves especialitats i mobilitat corresponents
a l’especialitat de llengua occitana d’Era Val
d’Aran del cos de professors d’ensenyament
secundar i ,  és el  que f igura a l ’annex
d’aquesta Resolució.

Article 2
El temari de caràcter didàctic i de contin-

gut educatiu general que constitueix en

l’àmbit de Catalunya la part B del temari a
què es refereix l’article 24 del Reial decret
abans esmentat serà, per a l’especialitat de
llengua occitana d’Era Val d’Aran del cos de
professors d’ensenyament secundari, el ma-
teix que l’aprovat a l’article 2.2 de l’Ordre
ministerial de 9 de setembre de 1994 i que
consta al seu annex 4.

Barcelona, 4 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Temari

LLENGUA OCCITANA D’ERA VAL D’ARAN

Tema 1
Teoria de la comunicació. Elements de la

comunicació. Funcions del llenguatge. El
signe lingüístic.

Tema 2
Sistemes de comunicació lingüístics i no lin-

güístics. Els llenguatges de la televisió, del ci-
nema, de la ràdio, del còmic i de la publicitat.

Tema 3
La diversitat lingüística en el món actual.

Les famílies lingüístiques. Les llengües ro-
màniques. L’occità en la Romània.

Tema 4
La llengua i la lingüística occitana en els

segles XIX i XX. Fabre d’Olivet, Honorat,
Josep Romanilha, Frederic Mistral i Loís
Alibèrt.

Tema 5
L’Institut d’Estudis Occitans i el Conselh

dera Lengua Occitana.

Tema 6
Territorialitat de la llengua occitana. Ca-

racterització dels tres complexos dialectals
de l’entorn occità: a) nord-occità, b) occità
meridional, c) gascó.

Tema 7
La llengua com a sistema. La normalitza-

ció lingüística: dominis d’ús, registres, acti-
tuds. Problemes d’interferència de llengües:
bilingüisme, trilingüisme i diglòssia.

Tema 8
Estatut jurídic actual de la llengua occita-

na: Estat francès, Estat italià i Estat espa-
nyol. La normalització lingüística.

Tema 9
Necessitat i problemes de l’estandardit-

zació de la llengua occitana.

Tema 10
El discurs. Les propietats textuals: ade-

quació al context, coherència (dixi, anàfora
i catàfora), cohesió (estructures, connectors,
relacionants i marques d’organització). La
puntuació.

Tema 11
El discurs. La tipologia de textos: narra-

tius, descriptius, expositius, conversacio-
nals, argumentatius, etc.

Tema 12
El lèxic occità: origen, formació i estruc-

tura.

Tema 13
El significat de les paraules. Polisèmia, si-

nonímia, homonímia i antonímia.

Tema 14
L’oració. Classificació. Estructura. Ele-

ments i funcions. Modalitats.

Tema 15
El sintagma nominal. Estructura i funci-

ons. Morfologia del substantiu i de l’adjec-
tiu.

Tema 16
L’article; evolució fonètica. Els demostra-

tius, els possessius, els numerals i els inde-
finits.

Tema 17
Els pronoms personals forts. Els pronoms

febles. Funcions, combinacions i variants
geogràfiques.

Tema 18
El sintagma verbal. Estructura. La comple-

mentació verbal.

Tema 19
El verb. Aspectes. Morfologia. Perífrasis.

Principals variants geogràfiques. L’ús del
verb èster.

Tema 20
L’adverbi. Locucions adverbials. La pre-

posició. Preposició: entà, tà. Locucions pre-
positives. La conjunció: classes i funcions.

Tema 21
L’oració composta. Coordinació, juxtapo-

sició i subordinació.

Tema 22
L’oració substantiva. Classes i funcions.

Tema 23
L’oració adjectiva o de relatiu. Classes i

funcions.

Tema 24
L’oració adverbial. Classes i funcions.

Tema 25
La comunicació oral. Models i tècniques.

Tema 26
La comunicació escrita. Models i tècni-

ques.

Tema 27
Exposició oral i composició escrita, es-

tratègies: generar i organitzar idees, fer
esquemes, exposar/redactar, revisar i valo-
rar.

Tema 28
El sistema fonològic de l’occità estàndard,

de l’occità gascoaranès. Sons i fonemes. La
síl·laba. El procés de fonació.

Tema 29
El sistema vocàlic i dígrafs. Variants geo-

gràfiques. Diftongs. Ortografia. Apostrofa-
ció. Accentuació gràfica i dièresi.

Tema 30
El sistema consonàntic. Variants geogrà-

fiques. Ortografia dels sons oclusius, frica-
tius i africats.

Tema 31
El sistema consonàntic. Ortografia dels

sons laterals, nasals i vibrants. Ortografia de
la “h”, dels dígrafs “hr” i “hl”.
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Tema 32
Possibles enfocaments didàctics de l’en-

senyament de la llengua.

Tema 33
La llengua literària. Els recursos estilístics

(fonètics, sintàctics i lexicosemàntics). La
mètrica.

Tema 34
Els gèneres literaris. Teoria literària.

Tema 35
Els gèneres narratius.

Tema 36
La lírica.

Tema 37
El teatre: text dramàtic i espectacle.

Tema 38
L’assaig. El periodisme.

Tema 39
Les fonts i els orígens de la literatura oc-

cidental. La Bíblia. Els clàssics grecollatins.

Tema 40
La literatura medieval dels orígens a la fi

del segle XV: alba, Boeci, La Vida de St. Le-
ger, La Cançon de Santa Fe. Els trobadors.
Les trobadores. Els joglars. Cronologia dels
trobadors.

Tema 41
El món medieval i l’univers poètic troba-

doresc. El públic. La societat trobadoresca.
La guerra. La religió. Les croades. La dona.
La fin’amors: l’amor cortès. La Cançó de la
Croada. Tractats medievals de poètica cor-
tesa: Les Lleis d’Amor.

Tema 42
La lírica dels trobadors: poesia formal, po-

esia estructural. Els gèneres literaris: cançó,
sirventès, plany, alba, pastorel·la, debat, des-
cord, cançons amb tornada: la balada i la
dansa. La poètica trobadoresca: “trobar lèu”,
“trobar clus” i “trobar ric”. La música dels
trobadors. Manuscrits. Paleografia i notació.
El ritme i la melodia.

Tema 43
La primera temptativa de renaixença:

segle XVI i primeria del XVII: Pèir de Garròs.
Arnaut de Saleta.

Tema 44
La literatura barroca: Bertrand Larada.

Guilhaume Ader. Andrèu du Pré. Francés de
Corteta. Joan-Geraud Dastròs. Pèire Godo-
lin.

Tema 45
Teatre barroc. Les Caritats. Joan de

Cabanas.

Tema 46
El segle XVIII: Ciprian Desporrins. Leopòld

Dasti. Joan Baptista Fabre.

Tema 47
La Revolució francesa. El segle XIX. Fa-

bre d’Ol ivet.  E l  nucl i  bearnès: Xavier
Navarròt. Altres nuclis: Jasmin. Isidòre Sa-
lles. El felibritge. Frederic Mistral. Josèp
Romanilha.

Tema 48
El felibritge gascó. Joan Francés Bladèr.

Joan Victòr Lalana. L’Escola Gaston Febus:
Miquèu Camelat i Simin Palai. Filadèlfa de
Gèrda.

Tema 49
Evolució i superació del felibritge. Fèlix

Gras.

Tema 50
L’Escola occitana. Prosper Estiu. Antonin

Perbosc. Loïsa Paulin. Juli Cubainas. Josèp
Salvat.

Tema 51
L’occitanisme. Andriu Bossac. Ismaèl

Girard. Carles Camprós. Renat Nèlli. Max
Roqueta. Leon Còrdas.

Tema 52
La generació del 1945. Fèlix Castan. Pèire

Lagarda. Pèire Bèc. Max Allièr. Bernat Man-
ciet. Rogèr Lapassada. Joan Bodon. Robèrt
Lafont.

Tema 53
La generació del 1956 fins avui. Robèrt

Allan. Xavièr Ravier. Cristian Rapin. Marcèu
Esquiu. Pèire Pessamessa. Ives Roqueta.
Joan Larzac.

Tema 54
Literatura a Era Val d’Aran. L’Escòla des

Pirenèus. J. Condò Sambeat.

Tema 55
Els gèneres principals de la literatura con-

temporània: la poesia, el relat d’aventures,
fantàstic, policíac, històric, de ciència-ficció,
etc.

Tema 56
La literatura, la música i els mitjans de co-

municació de masses.

Tema 57
Possibles enfocaments didàctics de la li-

teratura.

(03.020.171)

RESOLUCION ENS/264/2003, de 4 de he-
reuèr, pera quau s’apròve eth temari entàs
convocatòries d’ingrès, aqueriment de na-
ues especialitats e mobilitat corresponents
ara especialitat de lengua occitana de Era
Val d’Aran deth còs de professors d’ensen-
hament segondari, convocadi en àmbit ter-
ritoriau de Catalunya.

Era Orde de 9 de seteme de 1993 (BOE
de 21.09.1993) establís es temaris segon-
tes es quaus s’auien de desvolopar es pro-
cediments d’ingrès, aqueriment de naues
especialitats e mobilitat enes còssi docents
reguladi peth Reiau decrèt 850/1993, de 4
de junh (BOE de 30.6.1993). Tanben, eth
Reiau decrèt nomentat prevé un nau sistè-
ma d’accès que met fin ath procediment
singular previst ena disposicion transitòria
5 dera Lei organica 1/1990, de 3 d’octo-
bre, d’ordenacion generau deth sistèma
educatiu.

Vist qu’era Orde nomentada a aprovat es
temaris que constiutiràn es temaris entàs
convocatòries d’ingrès, aqueriment de na-
ues especialitats e mobilitat entà determi-
nades especialitats deth còs de professors
d’ensenhament segondari, cau ara aprovar
eth temaris qu’a de regir enes convocatòri-
es d’ingrès, aqueriment de naues especia-
litats e mobilitat corresponentes ara espe-
cialitat de lengua occitana de Era Val d’Aran

deth còs de professors d’ensenhament
segondari, cossent damb aquerò que dis-
pause er article 22.2 deth Reiau decrèt 850/
1993, de 4 de junh.

Per tot açò,

Resòlvi:

Article 1
Eth temari especific que constituís en

àmbit de Catalunya era part A des temaris
a qué hèn referéncia es articles 24 e 41.3
deth Reiau decrèt 850/1993, de 4 de junh,
entàs convocatòries d’ingrès, aqueriment de
naues especialitats e mobilitat corresponen-
tes ara especialitat de lengua occitana dera
Val d’Aran deth còs de professors d’ensen-
hament segondari, ei eth que figure en anèx
d’aguesta Resolucion.

Article 2
Eth temari de caractèr didactic e de con-

tengut educatiu generau que constituís en
àmbit de Catalunya era part B deth temari a
qué hè referéncia er article 24 deth Reiau
decrèt abantes nomentat serà, entara espe-
cialitat de lengua occitana dera Val d’Aran
deth còs de professors d’ensenhament se-
gondari, eth madeish qu’er aprovat en arti-
cle 2.2 dera Orde ministeriau de 9 de sete-
me de 1994 e que cònste en sòn anèx 4.

Barcelona, 4 de hereuèr de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Conselhèra d’Ensenhament

ANÈX

Temari

LENGUA OCCITANA DERA VAL D’ARAN

Tema 1
Teoria dera comunicacion. Elements dera

comunicacion. Foncions deth lenguatge. Eth
signe lingüistic.

Tema 2
Sistèmes de comunicacion lingüistics e

non lingüistics. Es lenguatges dera televisi-
on, deth cinèma, dera ràdio, deth comic e
dera publicitat.

Tema 3
Era diversitat lingüistica en mon d’aué. Es

familhes lingüistiques. Es lengues romani-
ques. Eth occitan ena Romània.

Tema 4
Era lengua e era lingüistica occitana enes

sègles XIX e XX. Fabre d’Olivet, Honorat,
Josep Romanilha, Frederic Mistral e Loís Ali-
bèrt.

Tema 5
Eth Institut d’Estudis Occitans e eth Con-

selh dera Lengua Occitana.

Tema 6
Territorialitat dera lengua occitana. Carac-

terizacion des tres complèxes dialectaus
deth ensem occitan: a) nòrd-occitan, b)
occitan meridionau, c) gascon.

Tema 7
Era lengua coma sistèma. Era normativi-

zacion lingüistica: domenis d’usatge, regis-
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tres, actituds. Problèmes d’interferéncia de
lengües: bilingüisme, trilingüisme e diglossia.

Tema 8
Estatut juridic aué dera lengua occitana:

Estat francés, Estat italian e Estat espan-
hòu. Era normalizacion lingüistica.

Tema 9
Besonh e problèmes dera estandizacion

dera lengua occitana.

Tema 10
Eth discors. Es proprietats textuaus: ade-

quacion ath contèxte, coeréncia (deixis,
anafòra e catafòra), coesion (estructures,
connectors, relacionants e mèrques d’orga-
nizacion). Era pontuacion.

Tema 11
Eth discors. Era tipologia de tèxtes: nar-

ratius, descriptius, expositius, conversacio-
naus, argumentatius, etc.

Tema 12
Eth lexic occitan: origina, formacion e es-

tructura.

Tema 13
Eth significat des paraules. Polisemia,

sinonimia, omonimia e antonimia.

Tema 14
Era orason. Classament. Estructura. Ele-

ments e foncions. Modalitats.

Tema 15
Eth sintagma nominau. Estrucutura e fon-

cions. Morfologia deth substantiu e deth ad-
jectiu.

Tema 16
Eth article; evolucion fonetica. Es demos-

tratius, es possessius, es numeraus e es
indefinits.

Tema 17
Es pronòms personaus fòrts. Es pronòms

febles. Foncions, combinasons e variantes
geografiques.

Tema 18
Eth sintagma verbau. Estructura. Era

complementaritat verbau.

Tema 19
Eth vèrb. Aspèctes. Morfologia. Perifra-

sis. Principaus variantes geografiques. Eth
emplec deth vèrb “èster”.

Tema 20
Eth advèrbi. Locucions adverbiaus. Era

preposicion. Preposicion: “entà”, “tà”. Lo-
cucions prepositives. Era conjoncion: clas-
ses e foncions.

Tema 21
Era orason compausada. Coordinacion,

juxtaposicion e subordinacion.

Tema 22
Era orason substantiva. Classes e fonci-

ons.

Tema 23
Era orason adjectiva o de relatiu. Classes

e foncions.

Tema 24
Era orason adverbiau. Classes e foncions.

Tema 25
Era comunicacion orau. Modèls e tecni-

ques.

Tema 26
Era comunicacion escrita. Modèls e tec-

niques.

Tema 27
Exposicion orau e composicion escrita,

estratégies: engenerar e organizar idèes, hèr
esquèmes, expausar/redigir, campar e ava-
lorar.

Tema 28
Eth sistèma fonologic deth occitan estan-

dard, deth occitan gasco-aranés. Sons e fo-
nèmes. Era sillaba. Eth procès de fonacion.

Tema 29
Eth sistèma vocalic e digrafs. Variantes

geografiques. Diftongs. Ortografia. Apostro-
facion. Accentuacion grafica e dierèsi.

Tema 30
Eth sistèma consonantic. Variantes geo-

grafiques. Ortografia des sons oclusius, fri-
catius e africats.

Tema 31
Eth sistèma consonantic. Ortografia des

sons lateraus, nasaus e vibrants. Ortografia
dera “h”, des digrafs “hr” e “hl”.

Tema 32
Possibles encaraments didactics deth en-

senhament dera lengua.

Tema 33
Era lengua literària. Es recorsi estilistics

(fonetics, sintactics e lexico-semantics). Era
metrica.

Tema 34
Es genres literaris. Teoria literària.

Tema 35
Es genres narratius.

Tema 36
Era lirica.

Tema 37
Eth teatre: tèxte dramatic e espectacle.

Tema 38
Eth ensag. Eth periodisme.

Tema 39
Es hònts e es origines dera literatura occi-

dentau. Era Bíblia. Es classics greco-latins.

Tema 40
Era literatura medievau des origines ara

fin deth sègle XV: alba, Boecius, La Vida de
St. Leger, La Cançon de Santa Fe. Es tro-
badors. Es trobairitz. Es joglars. Cronologia
des trobadors.

Tema 41
Eth mon medievau e er univèrs poetic tro-

badorenc. Eth public. Era societat trobado-
renca. Era guèrra. Era religion. Es crosades.
Era hemna. Era fin’amors: eth amor cortés.
Era Cançon dera Crosada. Tractats medie-
vaus de poetica cortesa: Es Leis d’Amor.

Tema 42
Era lirica des trobadors: poesia formau, po-

esia estructurau. Es genres literaris: cançon,
sirventés, planh, alba, pastorèla, debat, des-
còrt, cançons tamb refranh: era balada e era
dança. Era poetica trobadorenca: trobar lèu,
trobar clus e trobar ric. Era musica des tro-
badors. Manuscrists. Paleografia e notacion.
Eth ritme e era melodia.

Tema 43
Era prumèra temptativa de reneishença:

sègle XVI e prumeria deth XVII: Pèir de
Garròs. Arnaut de Saleta.

Tema 44
Era literatura barròca: Bertrand Larada.

Guilhaume Ader. Andrèu Du Pré. Francés
de Corteta. Joan-Geraud Dastròs. Pèire
Godolin.

Tema 45
Teatre barròc. Las Caritats. Joan de

Cabanas.

Tema 46
Eth sègle XVIII: Ciprian Desporrins. Leo-

pòld Dasti. Joan Baptista Fabre.

Tema 47
Era Revolucion francesa. Eth sègle XIX.

Fabre d’Olivet. Eth nuclèu bearnés: Xavier
Navarròt. D’auti nuclèus: Jasmin. Isidòre Sa-
lles. Eth felibritge. Frederic Mistral. Josèp
Romanilha.

Tema 48
Eth felibritge gascon. Joan Francés Bla-

dèr. Joan Victòr Lalana. Era Escòla Gaston
Febus: Miquèu Camelat e Simin Palai. Fila-
dèlfa de Gèrda.

Tema 49
Evolucion e superament deth Felibritge.

Fèlix Gras.

Tema 50
Era Escòla occitana. Prosper Estiu. An-

tonin Perbosc. Loïsa Paulin. Juli Cubainas.
Josèp Salvat.

Tema 51
Eth Occitanisme. Andriu Bossac. Ismaèl

Girard. Carles Camprós. Renat Nèlli. Max
Roqueta. Leon Còrdas.

Tema 52
Era generacion deth 1945. Fèlix Castan.

Pèire Lagarda. Pèire Bèc. Max Allièr. Bernat
Manciet. Rogèr Lapassada. Joan Bodon.
Robèrt Lafont.

Tema 53
Era generacion deth 1956 enquia aué.

Robèrt Allan. Xavièr Ravier. Cristian Rapin.
Marcèu Esquiu. Pèire Pessamessa. Ives
Roqueta. Joan Larzac.

Tema 54
Literatura ena Val d’Aran. Era Escòla des

Pirenèus. J. Condò Sambeat.

Tema 55
Es genres principaus dera literatura con-

temporanèa: era poesia, eth relat d’aventu-
res, fantastic, policièr, istoric, de sciéncia-
ficcion, etc.

Tema 56
Era literatura, era musica e es mieis de

comunicacion de masses.

Tema 57
Possibles encaraments didactics dera li-

teratura.

(03.020.171)

DECRET 31/2003, de 4 de febrer, de cre-
ació d’un col·legi d’educació infantil i pri-
mària a Pineda de Mar.

La previsió de la demanda d’escolaritza-
ció en els nivells de parvulari i educació
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primària aconsella la revisió en el municipi
de Pineda de Mar de l’oferta de places
escolars públiques, per tal de possibilitar
una millor resposta a les necessitats edu-
catives.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, de regulació del dret
a l’educació, a proposta de la consellera
d’Ensenyament i d’acord amb la delibera-
ció prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Crear el col·legi d’educació infantil i pri-

mària a Pineda de Mar, amb codi 08053421,
ubicat a la pl. d’Orient, s/n, Pineda de Mar
(Maresme).

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 4 de febrer de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.024.015)

RESOLUCIÓ ENS/265/2003, de 8 de ge-
ner, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants Mainada, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Mainada, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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, 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 Mainada en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 8 de gener de 2003

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: 08051616.
Denominació: Mainada.
Adreça: c. València, 425.
Titular: Rosa Pujol Carbó.
NIF: 38674389G.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Mainada, amb efectes a partir
de la fi del curs 2001-2002.

(03.016.180)

RESOLUCIÓ ENS/266/2003, de 8 de ge-
ner, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants Baby-Gar, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Baby-Gar, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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, 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 Baby-Gar en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

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

Barcelona, 8 de gener de 2003

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: 08049282.
Denominació: Baby-Gar.
Adreça: c. Llussà, 22.
Titular: Araceli Velázquez Piera.
NIF: 35100930D.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Baby-Gar, amb efectes a partir
de la fi del curs 2001-2002.

(03.016.183)

RESOLUCIÓ ENS/267/2003,  de 23 de ge-
ner, de cessament d’activitats de la llar d’in-
fants El Ganxet I, de Viladecans.

En la Resolució de 19 de juny de 1992,
per la qual es modifiquen diverses resoluci-
ons d’autorització d’obertura, i funciona-
ment de llars d’infants de titularitat privada
(DOGC de 6.7.1992), consta la llar d’infants
El Ganxet I, de Viladecans, núm. de codi
08048691, situada al c. Jaume Abril, 45,
amb una capacitat per a 35 llocs escolars.

Per la Resolució de 5 de juliol de 2002,
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants El Ganxet I,
de Viladecans, que es va notificar el 12 de
juliol de 2002.

Aquesta notificació fou rebuda el 17 de
juliol de 2002 tal com consta en el justifi-
cant de recepció del servei de correus.
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Un cop exhaurit el termini previst a l’arti-
cle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, el titular del centre no ha presentat
cap al·legació.

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, i un cop compro-
vat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el
cessament d’activitats.

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants El Ganxet I, de Viladecans,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
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.

Sant Feliu de Llobregat, 23 de gener de
2003

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: Viladecans.
Localitat: Viladecans.

Núm. de codi: 08048691.
Denominació: El Ganxet I.
Adreça: c. Jaume Abril, 45.
Titular: Jardines de Infancia El Ganxet, SA.
NIF: A58061730.

El cessament d’activitats té efectes des
de la fi del curs acadèmic 2001-2002.

(03.013.055)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/3389/2002, d’11 de novembre, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Saltirons, de Reus (DOGC núm. 3770,
pàg. 21025, de 27.11.2002).

Atès que s’ha observat una errada als
textos català i castellà de l’esmentada
Resolució, publicats al DOGC núm. 3770,
pàg. 21025, de 27.11.2002, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 21025, a l’annex, on diu:
“Núm. de codi: 43012837”,
ha de dir:
“Núm. de codi 43009904”.

Barcelona, 23 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.013.057)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/3398/2002, de 20 de novembre, d’ho-
mologació de llibres de text i materials cur-
riculars per a l’alumnat dels centres docents
públics i privats d’ensenyament no univer-
sitari (DOGC núm. 3771, pàg. 21102, de
28.11.2002).

Atès que s’ha observat errada al text ori-
ginal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al número 3771, pàg.
21102, de 28.11.2002, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 21104, a l’annex, on diu:
“Batxillerat
”Primer curs (currículum vigent a partir del

curs 2002-2003) Decret 182/2002.
”Llibres de text
”Targets for Batxillerat 1. Llengües estran-

geres: anglès. Matèria comuna. 1r curs. J.
Anderson, M. M. Wods, M. J.Páramo, L.
Casado. Editorial Oxford University Press.”,
ha de dir:

“Batxillerat
”Primer curs (currículum vigent a partir del

curs 2002-2003) Decret 182/2002.
”Llibres de text
”Targets for Batxillerat 1. Llengües estran-

geres: anglès. Matèria comuna. 1r curs. J.
Anderson, M. M. Wods, M. J. Páramo, L.
Casado. Editorial Burlington Books.”.

Barcelona, 23 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.013.075)

DECRET 30/2003, de 4 de febrer, de rati-
ficació d’un membre del Consell Escolar de
Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a petició de la Federació
d’Associacions de Pares d’Alumnes d’En-
senyament Secundari de Catalunya, cal
procedir al cessament i nomenament d’un
membre del Consell Escolar de Catalunya,
del sector assenyalat a l’article 4.1.b).

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985 esmen-
tada, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

Decreto:

Ratificar com a membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector de pares d’alumnes, el senyor Carles
Baeza i Escobedo, amb efectes fins al 24
de febrer de 2007.

Barcelona, 4 de febrer de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.029.008)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció d’un projecte d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

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

projecte bàsic i executiu, estudi de segure-
tat i salut i estudi geotècnic de les obres
d’ampliació de l’institut d’educació secun-
dària Barri Besòs de Barcelona (Barcelonès)

b) Termini d’execució: 6 mesos.

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

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

—4 Pressupost  base  de  l i c i tac ió :
168.457,42 euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.
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d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

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

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de
proposicions.

e) Hora: 10 hores.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import d’aquest
Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

—10 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html

Barcelona, 5 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.036.134)

ORDRE ENS/48/2003, de 5 de febrer, de
convocatòria de concurs públic per ator-
gar ajuts a centres docents públics depen-
dents del Departament d’Ensenyament i
privats concertats, d’educació secundària
de Catalunya, per a l’aprenentatge actiu
d’idiomes.

Per tal d’impulsar decididament la mi-
llora de l’ensenyament-aprenentatge de
les llengües estrangeres en l’ensenyament
de règim general, el Govern de la Genera-
litat de Catalunya va posar en marxa el
projecte Orator, el qual incideix tant en els
aspectes de caràcter general vinculats
amb el desenvolupament ordinari de les
classes, com en la potenciació de projec-
tes i activitats complementàries que en
faciliten l’ús.

El Departament d’Ensenyament vol po-
tenciar totes les actuacions que incideixen
favorablement en l’aprenentatge de les llen-
gües estrangeres, per la qual cosa ha con-
siderat convenient convocar novament un
concurs públic per afavorir l’aprenentatge
actiu en els països respectius dels idiomes
estrangers que s’imparteixen als centres
docents.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les facultats atribuïdes en l’arti-
cle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per atorgar ajuts

a centres docents públics dependents del
Departament d’Ensenyament i privats con-
certats, d’educació secundària de Cata-
lunya, que organitzin viatges de grups
d’alumnes per a l’aprenentatge actiu dels
idiomes que com a llengua estrangera s’im-
parteixen en el centre docent, dins els en-
senyaments reglats.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir la con-

vocatòria del concurs públic, i que són les
que consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Els ajuts als centres, per un import total

màxim de 537.100,00 euros, es concreta-
ran en funció de la quantitat assignada per
alumne/a en concepte de borsa, i es faran
efectius amb càrrec a la partida pressupos-
tària D/481130000/3211, de l’òrgan gestor
1302, del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2003.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter re-

current.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat al 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació

al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 5 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquests ajuts és la realització

d’activitats d’aprenentatge actiu en els pa-
ïsos respectius dels idiomes que com a llen-
gua estrangera s’imparteixen en els centres
docents públics dependents del Departa-
ment d’Ensenyament i privats concertats,
d’educació secundària de Catalunya, dins
dels ensenyaments reglats.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els centres

docents públics dependents del Departa-
ment d’Ensenyament i privats concertats,
d’educació secundària de Catalunya.

—3 Imports dels ajuts
Els ajuts als centres, per un import total

màxim de 537.100,00 euros, es concreta-
ran en funció de la quantitat assignada per
alumne/a en concepte de borsa, que podrà
ser entre 602,00 euros i 1.200,00 euros,
segons la qualitat del projecte presentat i la
tipologia del centre.

—4 Condicions
Els viatges i el règim de sol·licituds s’ajus-

taran a les condicions següents:
a) Els viatges es podran realitzar entre el

15 de juny i el 30 de setembre de 2003, i
tindran una durada de dues setmanes, amb
una pernoctació mínima de 13 nits en el lloc
de destinació.

b) Les sol·licituds es presentaran per a
grups d’alumnes que cursin algun dels en-
senyaments següents:

Primer cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

Segon cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

Primer de batxillerat.
Cicles formatius que imparteixin llengua

estrangera com a part obligatòria del currí-
culum.

c) Els grups han d’estar constituïts per
alumnat del mateix curs, cicle o nivell edu-
catiu, en nombre no inferior a vint. Dos
centres d’una mateixa comarca o municipi
es podran agrupar per constituir un grup,
només en el cas que cap dels 2 centres arribi
al nombre mínim d’alumnes requerit. L’ajut
es determinarà en funció d’una quantitat per
alumne/a en concepte de borsa. En cap cas
el nombre de borses que constituirà l’ajut
no podrà ser superior al nombre d’alumnes
que integrin el grup.

d) Cada grup d’alumnes estarà acompa-
nyat durant el viatge i l’estada per dos o més
professors/es del centre o centres sol·li-
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citants. Com a mínim un d’aquests profes-
sors/es ha d’impartir l’idioma que està es-
tudiant l’alumnat. Aquest/a professor/a serà
el/la coordinador/a del projecte pedagògic
i el/la responsable dels aspectes educatius
generals i d’organització del viatge. Si el
grup està constituït per alumnat de dos
centres, hi haurà d’haver com a mínim un
professor acompanyant de cada un dels
centres que hi imparteixi l’idioma.

e) L’allotjament es podrà fer en modali-
tats diferents, a criteri del grup sol·licitant:

Acolliment familiar.
Centre d’ensenyament condicionat per a

sojorn.
Alberg juvenil autoritzat.
Altres.

—5 Sol·licituds
Les sol·licituds, subscrites pel/per la di-

rector/a de cada centre, s’adreçaran al di-
rector general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa i es presentaran al Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona), ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari/ària de
correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’ende-
mà de la publicació d’aquesta Ordre al
DOGC.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
En l’avaluació de les sol·licituds es tindran

en compte els criteris següents:
a) La qualitat del projecte (f ins a 30

punts).
b) La relació i la continuïtat del treball a

l’aula amb el projecte i el programa que es
vol desenvolupar en el país d’acollida (fins
a 10 punts).

c) La tipologia escolar dels centres sol·li-
citants (fins a 5 punts).

d) L’acolliment familiar com a modalitat
d’allotjament (fins a 5 punts).

Les sol·licituds que no reuneixin les con-
dicions assenyalades en el punt 4 d’aquest
annex o que siguin presentades fora de
termini seran excloses de la convocatòria.

—7 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

La sol·licitud s’haurà de presentar d’acord
amb el  model que f igura a l ’annex 2
d’aquesta Ordre, que es pot trobar a l’adre-
ça electrònica http://www.xtec.es/crle/ora-
tor/01.htm. A aquesta sol·licitud s’adjunta-
rà la documentació següent:

a) Còpia compulsada de l’acta de la ses-
sió del consell escolar on el centre hagi pres
el compromís de dur a terme el projecte
pedagògic presentat, expedida pel secre-
tari/ària i amb el vistiplau del president/a del
consell escolar.

b) Declaració jurada del/de la director/a
del centre en la qual constarà que abans
del viatge es contractarà una pòlissa d’as-
segurança que cobreixi el desplaçament i

l’estada de l’alumnat i el professorat acom-
panyant a l’estranger.

c) Calendari del viatge amb indicació de
les dates de sortida i de tornada, mitjà de
transport que s’utilitzarà i modalitat d’allot-
jament que es preveu.

d) Nom del professorat coordinador i
acompanyant, especialitat o matèria que im-
parteixen i situació administrativa en què es
troben en el centre.

e) Pressupost de les despeses, detallat
per conceptes, amb indicació expressa de
les derivades de l’activitat d’aprenentatge,
de l’estada (allotjament i manutenció), se-
gons la modalitat escollida, del transport al
país que es visita, així com d’altres despe-
ses previstes, com ara visites, excursions i
altres. S’hi ha d’indicar el cost global per
alumne/a i el cost global per grup. Cal tenir
present que en aquest pressupost han d’es-
tar incloses les despeses corresponents al
professorat coordinador i acompanyant (vi-
atge, manutenció i allotjament). Els imports,
en tot els casos, s’indicaran en euros.

f) Informe sobre el tipus de curs o activi-
tats d’aprenentatge que seguirà l’alumnat a
l’estranger, que hauran de tenir una conti-
nuïtat o estar vinculats amb el projecte
pedagògic presentat al concurs.

g) El projecte pedagògic objecte d’aquest
concurs. Aquest projecte, elaborat per
l’alumnat, producte de les activitats d’apre-
nentatge que han ajudat a assolir els objec-
tius pedagògics del nivell corresponent,
haurà de ser elaborat en la llengua d’apre-
nentatge i es pot presentar en diferents
formats, com ara llibre, revista, enregistra-
ment en suport d’àudio, vídeo, CD-ROM,
etc. En cas que l’alumnat hagi realitzat una
part del treball en format tridimensional,
aquest només es podrà presentar en suport
fotogràfic o en vídeo.

—8 Resolució
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la resolució
d’aquesta convocatòria i l’autorització de la
despesa corresponent, a proposta d’una
comissió avaluadora formada per les per-
sones següents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un/a inspector/a d’Ensenyament desig-
nat pel subdirector general de la Inspecció
d’Ensenyament.

Dos tècnics del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres designats per la di-
rectora del centre, un dels quals actuarà de
secretari/ària.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

A l’hora de valorar els projectes, la co-
missió avaluadora actuarà d’acord amb els
criteris exposats a l’apartat 6 d’aquest an-
nex i ordenarà les sol·licituds segons la
puntuació obtinguda, fins arribar al límit de
la dotació pressupostària que estableix
aquesta convocatòria.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució que aprova la llista provisional al di-
rector general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa en el termini de quinze dies a comptar
de l’endemà de la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.

—9 Notificació
La resolució que aprova la llista provisio-

nal de concessió es notificarà als interes-
sats amb indicació de si exhaureix o no la
via administrativa, dels possibles recursos,
dels òrgans davant els quals es poden in-
terposar, i del termini per interposar-los. A
més a més, aquesta resolució es farà públi-
ca al tauler d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i als de les
delegacions territorials corresponents.

—10 Acceptació dels ajuts per part dels
centres

En la notificació als centres seleccionats
s’indicarà la quantia i les condicions dels ajuts
concedits i es farà requeriment al/a la direc-
tor/a del centre perquè en formuli l’accepta-
ció al Departament d’Ensenyament i presen-
ti la documentació pertinent en el termini de
quinze dies, la qual ha d’incloure:

a) Llista nominal i edat de l’alumnat que
integra el grup.

b) Dades del professorat coordinador i
acompanyant: nom i cognoms, sexe, núm.
de DNI, especialitat i situació administrativa
en el centre.

c) Certificat del/de la director/a del cen-
tre conforme es disposa de l’autorització
dels pares o mares o tutors/es per realitzar
el viatge en el cas de l’alumnat menor
d’edat.

d) Concreció del viatge: dia de sortida i
d’arribada, calendari, itinerari i allotjament.

e) Fotocòpia compulsada de la pòlissa
d’assegurança a què fa referència el punt
7.b).

En el cas que no es presenti la documen-
tació esmentada en el termini de quinze dies
establert, s’entendrà que s’ha desistit en la
sol·licitud.

En cas que es produís la renúncia d’al-
gun centre/s seleccionat/s, l’ajut correspo-
nent a aquest/s passarà al/s següent/s
centre/s, per ordre de puntuació, que no va/
n ser seleccionat/s per manca de disponi-
bilitat pressupostària, sempre que hi hagi
crèdit suficient.

Un cop rebuda l’acceptació del centre i
la documentació exigida, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa dictarà la
resolució que aprova la llista definitiva d’ator-
gament dels ajuts, la qual serà degudament
notificada als interessats i publicada al tau-
ler d’anuncis de la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament i als de les delegaci-
ons territorials corresponents.

—11 Pagament
Un cop dictada la resolució que aprova la

llista definitiva, el Departament d’Ensenya-
ment procedirà a lliurar en concepte de bes-
treta el 90% de les quantitats concedides per
a la realització del viatge. El 10% restant es
lliurarà un cop presentada la justificació que
preveu el punt 12 d’aquest annex.

—12 Justificació
Una vegada efectuat el viatge, el direc-

tor/a del centre es responsabilitzarà de pre-
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sentar, abans del 17 d’octubre de l’any
2003, a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona), la justificació del viatge
incloent la documentació següent:

a) Escrit de tramesa que indiqui la docu-
mentació que s’hi adjunta.

b) Certificat conforme el consell escolar
del centre ha aprovat els comptes relatius
al viatge, amb indicació de l’import total de
la despesa i de la data d’aprovació. Aquest
certificat ha d’anar expedit pel secretari/a i
amb el vistiplau del president/a del consell
escolar.

c) Relació detallada de les factures o com-
provants de les despeses realitzades, signa-
da pel secretari/ària i pel director/a del cen-
tre. Les dades que han de constar a la relació
són: la data i el número de la factura o com-
provant de despesa, el NIF i el nom de l’em-
presa, el concepte i l’import, el qual s’indi-
carà en euros. No caldrà adjuntar els
documents originals ni fotocòpies d’aquests,
que romandran al centre i en constituiran la
justificació.

d) En el cas dels centres públic, certifi-
cat del secretari del centre on consti que,
tant els ingressos com les despeses deri-
vades de la realització del viatge, s’han
comptabilitzat en la comptabilitat del cen-
tre.

En tots els casos els centres hauran de
justificar la totalitat de l’import concedit. Cas
que es justifiqui un import inferior a la quan-
titat concedida, la subvenció es reduirà per
l’import no justificat correctament.

—13 Memòria
El grup d’alumnes elaborarà una memò-

ria amb el treball realitzat durant l’estada al
país estranger, que ha de ser la continuïtat
del projecte inicial presentat al concurs. La
memòria pot tenir qualsevol dels formats es-
mentats a l’apartat 7.g).

Aquesta memòria s’haurà de presentar al
Centre de Recursos de Llengües Estrange-
res (Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona) entre l’1 i el 16 de març de 2004.
Juntament amb la memòria, s’haurà de
presentar un certificat del director/a del
centre on es faci constar la dedicació del
professorat que hi ha participat.

El Departament d’Ensenyament es reser-
va el dret de difondre i/o publicar els tre-
balls realitzats prenent en consideració la
seva qualitat i originalitat.

—14 Custòdia dels projectes i de les me-
mòries

Els projectes presentats pels centres
que no hagin estat seleccionats seran
retornats als centres.

Els projectes i treballs presentats pels
centres que hagin estat seleccionats roman-
dran en dipòsit al Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres fins al juny de 2004.
A partir d’aquella data seran retornats als
centres, excepte aquells que el Centre de
Recursos de Llengües Estrangeres selecci-
oni per integrar-los al seu fons documental,
tenint en compte la seva qualitat i singula-
ritat.

—15 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració.

—16 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, així com la
presentació de la justificació fora de termi-
ni, podran donar lloc a la revocació de l’im-
port atorgat, al reintegrament de les quan-
titats no justificades o a les sancions que
preveu la secció cinquena del capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.

—17 Activitat d’innovació educativa
Aquesta activitat tindrà la consideració

d’activitat d’innovació educativa. La Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva emetrà el certificat corresponent al pro-
fessorat participant en el projecte, un cop
s’hagi presentat la memòria corresponent i
el Centre de Recursos de Llengües Estran-
geres n’hagi emès un informe favorable.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

Dades del centre

Nom:
Codi:
Població:
Telèfon:
Fax:
NIF:

Dades del projecte

Idioma:
Nombre d’alumnes:
Nivell (cicle i curs):

Professorat responsable
Nom i cognoms:
DNI:
Nom i cognoms:

DNI:
Professorat acompanyant
Nom i cognoms
DNI:
Nom i cognoms
DNI:

Centre d’acollida

Nom:
Adreça:
Població i país:
Telèfon:
Modalitat d’acollida:

Dates

Sortida:
Arribada:

Despeses

Transport:
Estada (allotjament i manutenció):
Altres 1):
Despesa total/grup 2):
Despesa total/alumne:
1) Detalleu per conceptes:
2) La despesa total del grup ha d’incloure
les despeses del professorat.

(03.036.108)

RESOLUCIÓ ENS/268/2003, de 30 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Thuya, 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 Thuya, de Barcelona,
en petició de reducció i ampliació dels en-
senyaments de formació professional de
grau mitjà, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Thuya, de Barcelona, per reducció i ampli-
ació dels ensenyaments de formació pro-
fessional de grau mitjà, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

Barcelona, 30 de gener de 2003

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

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08056195.
Denominació: Thuya.
Adreça: c. Sant Gervasi de Cassoles, 68.
Titular: Belfran, SL.
NIF: B58427634.
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S’autoritza la reducció dels llocs escolars
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau mitjà: a la família d’imatge per-
sonal, 20 llocs escolars del cicle formatiu
de perruqueria, amb efectes a partir de la fi
del curs 2002-03.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’imatge personal, amb el cicle for-
matiu de caracterització amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2003-04.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família d’imatge personal:
Cicle formatiu d’estètica personal deco-

rativa, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Cicle formatiu de perruqueria, amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

Cicle formatiu de caracterització amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(03.016.174)

RESOLUCIÓ ENS/286/2003, de 24 de ge-
ner, de modificació de la Resolució de 15
de febrer de 2000, per la qual s’autoritza la
modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Llefià, de Badalona
(DOGC núm. 3094, de 8.3.2000).

Per la Resolució de 15 de febrer de 2000
(DOGC núm. 3094, de 8.3.2000) es va au-
toritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Llefià,
de Badalona.

Atès que s’han observat diverses errades
en la Resolució esmentada, i d’acord amb
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució de 15 de febrer
de 2000, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Llefià, de Badalona, en el sentit
següent:

A la pàgina 2444, a la part expositiva, on
diu:

“... en petició d’autorització de trasllat de
locals i autorització d’obertura dels ensenya-
ments de formació professional de grau
mitjà i de grau superior, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.”,

ha de dir:
“...en petició d’autorització de canvi de

titularitat, trasllat de locals i autorització
d’obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i de grau superi-
or, es va instruir l’expedient corresponent.”.

A la mateixa pàgina, a la part resolutiva,
s’ha d’afegir un nou paràgraf que digui:

“—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.”

A la mateixa pàgina, a la part resolutiva,
el punt número 2 passa a ser el número 3.

A la mateixa pàgina, a l’annex, on diu:
“Titular: Centro de Formación Profesional

Llefià, SA.
”NIF A58114950.”
ha de dir:
“Titular: Col. Llefià, SA.
”NIF: A08432197.”
A la mateixa pàgina, a l’annex, després

del NIF, s’ha d’afegir un nou paràgraf que
digui:

“S’autoritza el canvi de titularitat a favor
de Centro de Formación Profesional Llefià,
SA, amb NIF A58114950, amb efectes des
del primer dia del mes següent al de la seva
publicació al DOGC”.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

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

Barcelona, 24 de gener de 2003

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

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

(03.024.014)

EDICTE de 3 de febrer de 2003, pel qual
es notifica l’obertura del tràmit de vista de
l’expedient disciplinari incoat a la senyora
Neus Manzano Soriano.

Atès que en la tramitació de l’expedient
disciplinari incoat per Resolució de 23 de
maig de 2002, a la funcionària del cos ad-
ministratiu senyora Neus Manzano Soriano,
de Barcelona, no ha estat possible practi-
car la notificació de l’obertura del tràmit de
vista de l’esmentat expedient, es notifica a
la persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic  de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, que l’expedient és
a la seva disposició a les oficines de la Sub-
direcció General de la Inspecció de Serveis
del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, Via Augusta, núm.
202-206, planta 5B, 08021 Barcelona, de
dilluns a divendres, en horari d’oficina.

Així mateix es notifica que disposa d’un
termini de deu dies hàbils, comptats a par-
tir del següent de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per poder al·legar el que estimi
convenient en la seva defensa i aportar la
documentació i justificants que consideri
d’interès.

Barcelona, 3 de febrer de 2003

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(03.017.035)

RESOLUCIÓ ENS/296/2003, de 5 de febrer,
de convocatòria del procediment de reconei-
xement d’habilitació especial al professorat
dels cossos de catedràtics d’ensenyament
secundari, professors d’ensenyament secun-
dari i tècnics de formació professional per a
les especialitats de la formació professional
específica i matèries i àrees de l’ESO i el
batxillerat.

El Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre
mobilitat del professorat de formació pro-
fessional, regula els requisits per adquirir una
habilitació especial per part dels funciona-
ris dels cossos de professors d’ensenya-
ment secundari i professors tècnics de for-
mació professional.

El Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC
núm. 2172, de 23.2.1996), regula l’adscrip-
ció dels mestres al primer cicle de l’ESO i la
readscripció en els centres d’educació in-
fantil i primària, la normativa transitòria dels
desplaçaments per modificacions de les
plantilles docents, el desenvolupament dels
requisits d’especialització i el pla de forma-
ció i capacitació per a la recol·locació del
professorat.

El Decret 214/2001, de 24 de juliol (DOGC
núm. 3446, de 6.8.2001), modifica parcial-
ment determinats continguts del Decret 67/
1996, de 20 de febrer, prorroga la seva vi-
gència i afegeix al seu text, entre altres, l’ar-
ticle 25.bis mitjançant el qual es regula el
procediment d’adquisició de l’habilitació
especial per impartir matèries i àrees de
l’ESO i el batxillerat.

Per tal de donar compliment al que de-
termina el Decret 200/2000 i el Decret 214/
2001, a proposta de la Direcció General de
Recursos Humans,

Resolc:

—1 Convocar el procediment de reconei-
xement d’habilitació especial per als funci-
onaris docents dels cossos de catedràtics
d’ensenyament secundari, de professors
d’ensenyament secundari i de professors
tècnics de formació professional per a les
especialitats de la formació professional
específica i matèries i àrees de l’ESO i el
batxillerat.

—2 Aquest procediment es regirà per les
bases que s’inclouen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
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—3 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Recursos Humans.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, de conformitat amb el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Especialitats per a les quals es podrà
sol·licitar el reconeixement d’habilitació es-
pecial

Les especialitats per a les quals es podrà
sol·licitar el reconeixement de l’habilitació
especial són les que figuren a l’annex 2
d’aquesta Resolució.

—2 Condicions que han de reunir els as-
pirants

2.1 Podrà participar en aquest procedi-
ment el professorat funcionari de carrera dels
cossos de catedràtics d’ensenyament secun-
dari, de professors d’ensenyament secundari
i de professors tècnics de formació profes-
sional dependent del Departament d’Ense-
nyament. Als efectes d’aquesta Resolució,
s’entén que són professors dependents del
Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya aquells que estiguin inclo-
sos en algun dels supòsits que es detallen:

a) Els que, sigui quina sigui la seva situ-
ació administrativa, mai hagin tingut una
destinació definitiva després d’ingressar al
cos de funcionaris mitjançant un procedi-
ment selectiu convocat pel Departament
d’Ensenyament.

b) Els que, sigui quina sigui la seva situ-
ació administrativa, en l’actualitat tinguin una
destinació definitiva en un centre de l’àmbit
de gestió del Departament d’Ensenyament

c) Els que van passar a una situació ad-
ministrativa diferent de la de servei actiu
tenint destinació definitiva, o havent-la
perdut prèviament, en un centre de l’àmbit
de gestió del Departament d’Ensenyament,
tant si es troben en aquella situació admi-
nistrativa com si han reingressat amb des-
tinació provisional al servei actiu.

d) Els que, trobant-se en situació admi-
nistrativa de servei actiu en un cos docent,
hagin perdut la destinació definitiva que
tenien en un centre de l’àmbit de gestió del
Departament d’Ensenyament, pel motiu que
sigui.

2.2 Per tal que se’ls pugui reconèixer
l’habilitació, els interessats hauran de re-
unir els requisits de titulació o formació i
qualificació professional que s’especifi-
quen a la base 3, i manifestar expressa-
ment que tenen coneixement dels contin-
guts  cur r icu la rs  de les  espec ia l i ta ts
sol·l icitades i suficient capacitació per
impartir-les.

—3 Requisits per adquirir l’habilitació es-
pecial

3.1 Per adquirir el reconeixement d’ha-
bilitació especial els funcionaris de carrera
dels cossos de catedràtics d’ensenyament
secundari, de professors d’ensenyament
secundari i de professors tècnics de forma-
ció professional hauran de reunir els requi-
sits que es determinen a continuació, sem-
pre i quan no hagin superat el procediment
selectiu corresponent a l’especialitat sol·li-
citada:

3.1.1 Estar en possessió de la titulació
acadèmica específica i idònia per impartir
els continguts curriculars corresponents a
alguna o algunes de les especialitats que
figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució,
d’acord amb la taula de titulacions idònies
que s’especifiquen a l’annex del Decret 200/
2000, de 13 de junio i el Decret 214/2001,
de 24 de juliol.

3.1.2 En el cas que la titulació al·legada
no es correspongui amb la titulació especí-
fica que s’exigeix per al reconeixement de
l’habilitació de l’especialitat que se sol·liciti
s’hauran de complir en la seva totalitat les
condicions següents:

a) Que l’especialitat per a la qual se sol·li-
citi el reconeixement d’habilitació tingui as-
signats uns continguts curriculars afins a
l’especialitat de la qual s’és titular.

b) Que s’acrediti un mínim de 100 hores
de formació específica directament relacio-
nada amb l’especialitat per a la qual se
sol·licita el reconeixement d’habilitació.

c) Que s’acrediti una experiència docent
mínima d’haver impartit durant dos o més
cursos acadèmics continguts curriculars
corresponents a l’especialitat en qüestió.

 3.2 Per adquirir el reconeixement d’ha-
bilitació especial per impartir matèries i àre-
es de l’ESO i el batxillerat, a més de reunir
els requisits esmentats en la base 3.1, cal-
drà ser funcionari de carrera dels cossos de
catedràtics d’ensenyament secundari o de
professors d’ensenyament secundari.

—4 Acreditació dels requisits
Per a l’acreditació dels requisits a què es

refereix la base 3.1, els participants en aquest
procediment de reconeixement d’habilitació
especial hauran d’aportar la documentació
que correspongui segons s’indica a continu-
ació:

Requisits de titulació: sempre que no
consti al registre informàtic del Departament
d’Ensenyament, caldrà presentar certifica-
ció acadèmica o fotocòpia compulsada del
títol al·legat o, en tot cas, de la certifica-
ció d’abonament dels drets d’expedició

d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol
de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

Requisits de formació: certificació/ons
emesa/es per la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa o per la univer-
sitat corresponent que acrediti/n un total de
100 hores, com a mínim, de formació espe-
cífica directament relacionada amb l’espe-
cialitat per a la qual se sol·licita el reconei-
xement d’habilitació.

Requisits d’experiència docent: certifica-
ció emesa pel secretari/ària del centre o
centres corresponents, amb el vistiplau del
director/a, i també amb el vistiplau de la
Inspecció d’Ensenyament, conforme s’han
impartit continguts curriculars correspo-
nents a l’especialitat per a la qual es sol·li-
cita el reconeixement d’habilitació, una mit-
jana de 6 hores setmanals durant dos cursos
acadèmics. En el cas d’haver estat destinat
en comissió de serveis o adscrit en desti-
nació provisional durant dos o més cursos
a un lloc de treball de l’especialitat per a la
qual se sol·licita l’habilitació especial, no
caldrà acreditar aquest requisit.

Totes les fotocòpies que es trametin
s’hauran d’acompanyar amb les diligències
de compulsa corresponents. No s’admetrà
cap fotocòpia sense el compliment d’aquest
requisit.

Aquests requisits s’han de posseir dins
el termini de presentació de sol·licituds de
reconeixement d’habilitació especial.

—5 Sol·licituds
5.1 El professorat que part icipi en

aquest procediment haurà de presentar una
sol·licitud fent ús del model que es trobarà
al registre del Departament d’Ensenyament,
a les delegacions territorials i a l’adreça
d’Internet http://www.gencat.es/ense.

La sol·licitud s’adreçarà a la directora ge-
neral de Recursos Humans del Departament
d’Ensenyament i haurà d’anar acompanya-
da, si s’escau, dels documents acreditatius
dels requisits exigits per al reconeixement
de l’habilitació especial corresponent, se-
gons s’especifica a la base 4.

5.2 Les sol·licituds es presentaran a la
delegació territorial del Departament a què
els participants estiguin adscrits. Els parti-
cipants que presten serveis en una destina-
ció diferent d’aquella respecte de la qual són
considerats definitius presentaran la sol·li-
citud a la delegació territorial del Departa-
ment a la qual pertanyi el centre on estan
prestant serveis.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al registre del Departament d’Ense-
nyament, a les seves delegacions territori-
als i en qualsevol de les dependències a què
es refereix 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, sempre que es faci dins
el termini assenyalat a la base 6.

En el cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans que sigui certificada.

—6 Terminis i informació als interessats
6.1 El termini de presentació de sol·li-

cituds és del 17 al 27 de febrer de 2003,
ambdós inclosos.
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Una vegada exhaurit el termini de presen-
tació de sol·licituds no s’admetrà cap mo-
dificació a les peticions formulades.

6.2 El professorat que desitgi rebre in-
formació en relació amb aquest procedi-
ment de reconeixement d’habilitació espe-
cial, s’haurà d’adreçar a la Secció de Gestió
de Personal de la delegació territorial cor-
responent.

—7 Obtenció i efectes del reconeixement
d’habilitació especial

7.1 Una vegada revisada la documen-
tació aportada pels interessats i després de
comprovar que reuneixen els requisits exi-
gits, la Direcció General de Recursos Hu-
mans resoldrà provisionalment el reconei-
xement d’habilitació.

Aquesta resolució provisional es farà pú-
blica a les delegacions territorials del De-
partament d’Ensenyament i a l’adreça d’In-
ternet http://www.gencat.es/ense.

7.2 Els participants podran presentar re-
clamacions contra la resolució provisional a
les delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament dins el termini de tres dies
hàbils des de la seva exposició.

Les reclamacions es presentaran d’acord
amb els procediments que estableix la base 5.

7.3 Una vegada resoltes les reclamaci-
ons presentades, es publicarà al DOGC la
resolució definitiva.

Així mateix, la resolució definitiva es farà
pública als taulers d’anuncis de les dele-
gacions territorials del Departament d’En-
senyament i a l’adreça d’Internet http://
www.gencat.es/ense.

Amb la publicació de la resolució defini-
tiva al DOGC es considerarà efectuada la
notificació als interessats a tots els efectes.

7.4 El reconeixement d’habilitació espe-
cial obtingut tindrà efectes d’1 de juny de
2003.

7.5 El reconeixement d’habilitació per a
una determinada especialitat docent confe-
reix al professor la idoneïtat per impartir els
continguts curriculars corresponents a
aquesta; en conseqüència no només els
podrà impartir sinó que també se li podrà
exigir que els imparteixi.

7.6 Els qui obtinguin el reconeixement
d’habilitació especial per a una determina-
da especialitat podran ocupar un lloc de
treball d’aquella especialitat amb caràcter
definitiu, en l’àmbit territorial de Catalunya,
tot participant fins al curs 2004-2005 en els
concursos ordinaris de trasllats, sense per-
judici de la prioritat que té el professorat
titular de l’especialitat en qüestió, que hi serà
destinat de manera preferent per davant del
professorat habilitat, tret dels supòsits pre-
vistos a la disposició transitòria 4 afegida al
Decret 67/1996 per l’article 10 del Decret
214/2001, de 24 de juliol.

7.7 La Direcció General de Recursos
Humans expedirà el document acreditatiu
corresponent als professors que hagin ob-
tingut el reconeixement d’habilitació espe-
cial per a una determinada especialitat.

ANNEX 2

Codi Especialitats

501 Administració d’empreses
502 Anàlisi i química industrial

Codi Especialitats

503 Assessoria i processos d’imatge per-
sonal

504 Construccions civils i edificació
505 Formació i orientació laboral
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
508 Intervenció sociocomunitària
509 Navegació i instal·lacions marines
510 Organització i gestió comercial
511 Organització i processos

de manteniment de vehicles
512 Organització i projectes de fabricació

mecànica
513 Organització i projectes de sistemes

energètics
514 Processos de cultiu aqüícola
515 Processos de producció agrària
517 Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprotètics
516 Processos en la indústria alimentària
519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d’arts gràfiques
523 Processos i productes de fusta

i mobles
520 Processos i productes de tèxtil,

confecció i pell
518 Processos sanitaris
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics
601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria

i mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips

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

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

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

mecànica
615 Operacions de processos
614 Operacions i equips d’elaboració

de productes alimentaris
616 Operacions i equips de producció

agrària
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
619 Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètics
620 Procediments sanitaris i assistencials
621 Processos comercials
622 Processos de gestió administrativa
623 Producció en arts gràfiques
624 Producció tèxtil i tractaments

fisicoquímics
625 Serveis a la comunitat
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments

d’imatge i so

Especialitats corresponents a matèries i àre-
es de l’ESO i el batxillerat

AL Alemany
AN Anglès
AR Aranès

CN Biologia i geologia
DI Dibuix
ECO Economia
EF Educació física
FI Filosofia
FQ Física i química
FR Francès
GE Geografia i història
GR Grec
IT Italià
LA Llatí
LE Llengua castellana i literatura
LC Llengua catalana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música
PSI Psicologia i pedagogia
TEC Tecnologia

(03.035.121)

RESOLUCIÓ ENS/302/2003, de 5 de fe-
brer, per la qual es convoca la realització de
proves de caràcter específic per a l’accés
als ensenyaments de règim especial de tèc-
nic o tècnica d’esport en esquí alpí, tècnic
o tècnica d’esport en esquí de fons i tècnic
o tècnica d’esport en surf de neu.

El Reial decret 319/2000, de 3 de març,
estableix els títols de tècnic d’esport i tèc-
nic superior d’esport en les especialitats dels
esports d’hivern, aprova els ensenyaments
mínims corresponents i regula les proves
d’accés a aquests ensenyaments.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, esta-
bleix l’ordenació general dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les ti-
tulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport.

El Decret 281/2002, de 5 de novembre,
estableix els currículums i regula les proves
d’accés específiques dels títols de tècnic
d’esport en les disciplines dels esports d’hi-
vern següents: esquí alpí, esquí de fons i surf
de neu. L’article 7 d’aquest Decret estableix
que per accedir al grau mitjà d’aquests en-
senyaments caldrà estar en possessió del
títol de graduat/ada en educació secundària
o equivalent a efectes acadèmics i superar
la prova d’accés de caràcter específic que
s’estableix a l’annex 8 del mateix Decret.

Atès que correspon al Departament d’En-
senyament regular l’aplicació i la inspecció
de les proves d’accés de caràcter especí-
fic,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatò-

ria per a l’any 2003 de la prova específica
d’accés als ensenyaments de règim espe-
cial de tècnic o tècnica d’esport en esquí
alpí, tècnic o tècnica d’esport en esquí de
fons i tècnic o tècnica d’esport en surf de
neu.

—2 Efectes
2.1 La superació de la prova específica

d’accés als ensenyaments de règim espe-
cial de tècnic o tècnica d’esport en esquí
alpí, tècnic o tècnica d’esport en esquí de
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fons i tècnic o tècnica d’esport en surf de
neu només faculta per formalitzar la matrí-
cula en un centre que ofereixi els ensenya-
ments corresponents, sempre que es com-
pleixin els altres requisits d’accés.

2.2 La superació de la prova específica
d’accés no significa, per si mateixa, que es
garanteixi ni s’adquireixi el dret a una plaça
escolar.

2.3 La prova específica d’accés supe-
rada tindrà una validesa de divuit mesos,
comptats a partir de la data de finalització.
Les persones interessades podran sol·licitar
el certificat de superació de la prova, que
expedirà el/la secretari/ària del tribunal no-
menat per desenvolupar-la.

—3 Convocatòria
Les proves específiques d’accés es des-

envoluparan entre els dies 28 i el 30 de març
de 2003, a l’estació d’esquí de Baquèira
Beret (Val d’Aran). Les proves es podran dur
a terme en una o més jornades, en funció
dels/les aspirants inscrits/tes i les condici-
ons de la neu o meteorològiques.

—4 Requisits
Les persones que vulguin realitzar la pro-

va específica d’accés als ensenyaments de
tècnic o tècnica d’esport en esquí alpí, tèc-
nic o tècnica d’esport en esquí de fons i
tècnic o tècnica d’esport en surf de neu
hauran de tenir 16 anys o bé complir-los
durant l’any 2003.

—5 Inscripció a la prova
5.1 La inscripció a la prova es realitzarà

entre el 20 de febrer i el 4 de març de 2003,
ambdós inclosos.

5.2 Els impresos de sol·licitud estaran
disponibles en els llocs d’inscripció i en
l’adreça de la pàgina web del Departament
d’Ensenyament http://www.gencat.net/
ense.

Aquesta sol·licitud constarà d’un joc de
tres còpies impreses a través d’Internet, de
manera que no se’n podrà fer fotocòpies ja
que cada sol·licitud ha de tenir un número
de referència diferenciat.

5.3 La inscripció a la prova estarà sub-
jecta a l’abonament de la taxa següent, que
estableix en el punt 5 de l’article 107 quin-
quies de la Llei 15/1997, de 24 de desem-
bre, de taxes i preus públics de la Genera-
litat de Catalunya:

Prova de caràcter específic per a l’accés
als ensenyaments de règim especial de tèc-
nic o tècnica d’esport o tècnic o tècnica
superior d’esport en qualsevol modalitat
esportiva: 45 euros.

El pagament d’aquesta taxa s’ha d’efec-
tuar en qualsevol de les oficines de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Cai-
xa”, que mitjançant transacció RIN, valida-
rà mecànicament l’imprès de sol·licitud i hi
estamparà el segell de l’entitat, de manera
que la persona interessada, amb el full que
li correspon, pugui acreditar-ne l’abona-
ment. El pagament també podrà realitzar-
se a través dels caixers de ServiCaixa, fins
a l’hora de tancament de les seves oficines
de l’últim dia del termini per presentar la
sol·licitud. La manca de pagament o l’abo-
nament fora de termini en determinarà l’ex-
clusió de l’aspirant.

5.4 Les sol·licituds de realització de les
proves s’adreçaran a la seu del tribunal

avaluador: Escola de Tècnics Esportius Val
d’Aran, ctra. de Vielha, s/n, 25598 Salar-
dú; telèfon 973.64.45.95, i es podran pre-
sentar:

a) A la seu central del Departament d’En-
senyament i a les seves delegacions territo-
rials, les adreces de les quals figuren a l’an-
nex 1.

b) Per qualsevol dels mitjans que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú.

En cas que s’opti per presentar la sol·licitud
en una oficina de correus, es farà en sobre
obert per tal que sigui datada i segellada pel
funcionari o funcionària de correus abans de
ser certificada.

5.5 La sol·licitud haurà d’anar acompa-
nyada d’una fotocòpia del document naci-
onal d’identitat o del passaport i del justifi-
cant de l’abonament de les taxes.

5.6 La relació de persones admeses i
excloses, amb indicació de les causes, en
el cas d’exclusió, així com el dia, l’hora i el
lloc en què es realitzarà cada prova es pu-
blicarà en el tauler d’anuncis de l’Escola de
Tècnics Esportius Val d’Aran, i a la pàgina
web abans esmentada, el dia 11 de març
de 2003.

En cas que el motiu d’exclusió sigui la
manca d’algun document preceptiu, l’in-
teressat/la interessada l’haurà de presen-
tar en el termini de 10 dies; si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva sol·li-
citud.

5.7 La inscripció definitiva estarà sub-
jecta al lliurament de la documentació sol·li-
citada i a l’abonament de les taxes establer-
tes, d’acord amb la normativa vigent.

—6 Acte de presentació a la prova
6.1 Les persones aspirants admeses

hauran de presentar-se el dia 28 de març
de 2003, a les 18 hores, a l’Escola de Tèc-
nics Esportius Val d’Aran, per tal de conèi-
xer els aspectes organitzatius de la prova,
l’ordre d’actuació i el número de dorsal
assignat per realitzar-la.

6.2 L’ordre d’actuació de les persones
aspirants s’iniciarà amb la combinació de
lletres HG corresponents a la primera i se-
gona lletra del primer cognom, d’acord amb
la Resolució ENS/1032/2002, de 22 d’abril,
per la qual es dóna publicitat del resultat del
sorteig públic realitzat per determinar la
combinació de lletres, a partir de la qual
s’efectuaran les ordenacions alfabètiques en
el procés de preinscripció i matriculació
d’alumnes a determinats ensenyaments per
al curs 2002-2003.

—7 Contingut de les proves
Les proves específiques d’accés als en-

senyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en esquí alpí, tècnic o tèc-
nica d’esport en esquí de fons i tècnic o
tècnica d’esport en surf de neu constaran
cadascuna de dues parts, el contingut de
les quals consta a l’annex 8 del Decret 281/
2002, de 5 de novembre, pel qual s’esta-
bleixen els currículums i es regulen les pro-
ves d’accés específiques dels títols de tèc-
nic d’esport en les disciplines dels esports
d’hivern següents: esquí alpí, esquí de fons
i surf de neu.

—8 Tribunals avaluadors
8.1 Per a cadascuna de les proves es

designarà un tribunal avaluador, que  tindrà
com a funció organitzar-les i desenvolupar-
les, i estarà format per:

a) Un/a president/a, que serà un/a ins-
pector/a d’Ensenyament i tindrà com a fun-
ció garantir-ne el correcte desenvolupament.

b) Un/a secretari/ària, que serà un/a fun-
cionari/ària adscrit/a a la Direcció General
de Formació Professional i tindrà com a
funció estendre les actes del desenvolupa-
ment de les proves i certificar que s’adap-
ten al que estableix aquesta Resolució.

c) Tres vocals, almenys, que estiguin en
possessió de la màxima titulació federativa
de l’especialitat corresponent, que tindran
com a funció realitzar la valoració de les
actuacions dels/les aspirants.

El tribunal podrà comptar amb la partici-
pació d’assessors o assessores i personal
de suport per a l’organització i el control de
les proves.

8.2 La composició específica de cada
tribunal es publicarà en el tauler d’anuncis
de l’Escola de Tècnics Esportius Val d’Aran,
així com a la pàgina web abans esmentada,
a partir de l’11 de març de 2003.

8.3 Els tribunals estaran inclosos dins
la categoria tercera, als efectes que preveu
el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de mo-
dificació del Decret 337/1988, de 17 d’oc-
tubre, de regulació i actualització d’indem-
nitzacions per raó de serveis a la Generalitat
de Catalunya, i de revisió dels imports de
determinades indemnitzacions.

—9 Material
Els/les aspirants hauran de portar el ma-

terial esportiu i la vestimenta adequada per
a la realització de la prova.

—10 Verificació de la identitat dels/les as-
pirants

Abans de l’inici de les proves i durant el
seu desenvolupament, les persones mem-
bres del tribunal verificaran la identitat dels/
les aspirants.

—11 Qualificació
El tribunal qualificarà els continguts de ca-

dascuna de les proves d’acord amb el que
estableix l’annex 8 del Decret 281/2002, de
5 de novembre, abans esmentat.

En la qualificació final de la prova s’utilit-
zaran els termes d’apte/a o no apte/a. Per
assolir la qualificació d’apte/a, els/les aspi-
rants hauran de superar les dues parts que
componen la prova.

—12 Publicació dels resultats
Els resultats de les proves específiques

d’accés als ensenyaments de tècnic o tèc-
nica d’esport en esquí alpí, tècnic o tècni-
ca d’esport en esquí de fons i tècnic o
tècnica d’esport en surf de neu es publi-
caran abans del 4 d’abril de 2003 en el tau-
ler d’anuncis de la l’Escola de Tècnics Es-
portius Val d’Aran, així com en la pàgina
web del Departament d’Ensenyament
abans esmentada.

—13 Reclamacions
Les reclamacions contra la qualificació fi-

nal es presentaran per escrit a la seu del
tribunal, durant els dos dies hàbils següents
a la publicació dels resultats (exclòs el dis-
sabte, si és el cas).
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L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal es re-
unirà per examinar-les i resoldre-les; en pu-
blicarà el resultat el dia següent (exclòs el
dissabte, si és el cas). De la reunió, se n’es-
tendrà l’acta corresponent.

Contra la resolució de les reclamacions,
les persones interessades podran presen-
tar recurs d’alçada davant la directora ge-
neral de Formació Professional en el termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de la
publicació dels resultats, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

—14 Inspecció
La inspecció de les proves específiques

d’accés als ensenyaments de tècnic o tèc-
nica d’esport en les especialitats d’esquí
alpí, esquí de fons i surf de neu convoca-
des per aquesta Resolució correspon a la
Inspecció d’Ensenyament.

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

Barcelona, 5 de febrer de 2003

Maria Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX 1

Llocs d’inscripció a la prova:
Seu central del Departament d’Ensenya-

ment: Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona.

Delegacions  territorials d’Ensenyament:
DT Baix Llobregat-Anoia: c. Laureà Miró,

328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat.
DT Barcelona I (ciutat): av. Paral·lel, 71-

73, 08004 Barcelona.
DT Barcelona II (comarques): c. Casp, 15,

08010 Barcelona.
DT Girona: c. Ultònia, 13, 17002 Girona.
DT Lleida: ptge. de Pompeu, 4, 25006

Lleida.

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

DT Vallès Occidental: c. Marquès de Co-
millas, 67-69, 08202 Sabadell.

DT Terres de l’Ebre: c. Poeta Vicenç
Garcia, 3, 43500 Tortosa.

(03.035.126)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp.0164/03).

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

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

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

c) Número d’expedient: 0164/03.

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

de 409 ordinadors personals.
b) Termini d’execució: des de l’1 de març

fins al 31 de desembre de 2003.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 32.720,00 euros (IVA inclòs).

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

ticle 35.1.c, del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import total adjudicat.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació:
Grup III, subgrup 7, categoria A.
Grup V, subgrup 3, categoria A.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

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

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

b) 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, Re-

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

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

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la trame-
sa 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.

—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 proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 6 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.037.080)


