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RESOLUCIÓ ENS/490/2003, de 25 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Elisabeth, de Salou.

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

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Eli-
sabeth, de Salou, per ampliació d’unitats de
l’educació primària, en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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.

Tarragona, 25 de febrer de 2003

P.D. (Resolució de 10.5.99,
DOGC núm. 2904, de 7.6.1999)

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial a Tarragona

ANNEX

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

Autorització d’ampliació de 6 unitats de
l’educació primària, amb 150 llocs escolars,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2003-
2004.

Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil:
3 unitats del primer cicle, llar d’ infants,

amb capacitat per a 41 llocs escolars.

6 unitats del segon cicle, parvulari, amb
capacitat per a 135 llocs escolars.
Educació primària:

12 unitats amb capacitat per a 300 llocs
escolars.

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

escolars.

(03.056.132)

RESOLUCIÓ ENS/494/2003, de 27 de fe-
brer, per la qual es convoquen les proves
d’accés al grau superior de música corres-
ponents a l’Escola Superior de Música de
Catalunya per al curs 2003-2004.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, esta-
bleix l’ordenació curricular del grau superi-
or dels ensenyaments de música i regula la
prova d’accés a aquests estudis. A l’article
16 es preveu que les proves d’accés al grau
superior de música seran convocades anu-
alment pel Departament d’Ensenyament.

La Resolució de 6 d’abril de 2001 del De-
partament d’Ensenyament va establir la re-
gulació de les proves d’accés al grau su-
perior de música.

Atès que l’Escola Superior de Música de
Catalunya oferirà, en el curs 2003-2004,
places de determinats àmbits, modalitats i
itineraris, cal convocar la prova que hi pos-
sibiliti l’accés.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatò-

ria, exclusivament per a l’inici del curs 2003-
2004, de la prova d’accés al grau superior
dels ensenyaments de música que imparti-
rà l’Escola Superior de Música de Catalunya.

—2 Convocatòries
2.1 Convocatòria de juny.
A les 9 hores del dia 25 de juny de 2003

s’iniciarà l’exercici específic per als aspirants
que no tenen els requisits. Posteriorment
s’iniciarà l’exercici per a la totalitat dels
aspirants.

2.2 Convocatòria de setembre.
Un cop finalitzada la convocatòria de juny

i efectuada la matriculació en el grau supe-
rior de música, si resten places vacants es
realitzarà una nova convocatòria en el mes
de setembre de 2003 per als àmbits, moda-
litats o itineraris que tinguin places vacants.

A les 9 hores del dia 1 de setembre de
2003 començarà l’exercici específic per als
aspirants que no tenen els requisits. Poste-
riorment s’iniciarà l’exercici per a la totalitat
dels aspirants.

2.3 Cada tribunal farà públic, en el
mateix indret de celebració de les proves i
amb una antelació mínima de 48 hores, la
data i l’hora d’inici de les successives parts
de la prova d’accés, així com la data i el lloc
de publicació dels resultats.

—3 Lloc de realització de les proves
Totes les proves es realitzaran al carrer

Berenguer de Palou, 104, de Barcelona.

—4 Presentació de la sol·licitud
4.1 La sol·licitud, d’acord amb el model

que consta a l’annex d’aquesta Resolució,
es presentarà a l’Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya entre els dies 2 i 13 de juny
de 2003, ambdós inclosos, per participar a
la convocatòria de juny.

Per participar a la convocatòria de setem-
bre, en cas que hi hagi places vacants, es
podran presentar les sol·licituds d’inscrip-
ció els dies 21 i 22 de juliol de 2003 per als
àmbits, modalitats o itineraris que tinguin
places vacants.

4.2 Els aspirants que en el moment de
la inscripció es trobin cursant el tercer cicle
del grau mitjà i/o el batxillerat, i per tant no
puguin disposar dels documents acredita-
tius d’haver-los superat, els hauran d’apor-
tar el dia 25 de juny de 2003 al lloc de re-
alització de les proves.

4.3 Els aspirants que hagin superat to-
talment els estudis de grau superior de
música regulats pel Decret 2618/1966, de
10 de setembre, no poden inscriure’s a la
prova d’accés per al mateix àmbit, modali-
tat o itinerari que condueixi a l’obtenció de
la mateixa titulació que posseeixen o a una
declarada equivalent.

Aquests aspirants podran realitzar la pro-
va d’accés per optar a les places reserva-
des per a persones amb titulació superior
de música, d’acord amb l’oferta que en faci
l’Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 Els aspirants que hagin superat, de
manera parcial o total, estudis de grau su-
perior de música, regulats pel Decret 2618/
1966, de 10 de setembre, ho han de comu-
nicar i acreditar i els serà d’aplicació el re-
coneixement de les equivalències previstes
a l’article 3 del Reial decret 706/2002, de
19 de juliol (BOE de 7.8.2002).

—5 Àmbits, modalitats i itineraris per als
quals es convoca la prova

5.1 Els àmbits en què es convoca
aquesta prova són els següents: composi-
ció, direcció, instruments de música antiga,
instruments de música clàssica i contem-
porània, instruments de jazz i de música
moderna, instruments de música tradicio-
nal, musicologia, pedagogia, sonologia, i
promoció i gestió.

5.2 Les modalitats i itineraris en els
quals es podran iniciar ensenyaments de
grau superior durant el curs 2003-2004,
relatius als àmbits que compten amb més
d’una modalitat o itinerari, són:

a) Direcció: modalitats de direcció d’or-
questra i direcció de cor.

b) Instruments de jazz i música moder-
na. Es podrà cursar en dos itineraris: ins-
truments de jazz i instruments de música
moderna. Itinerari de jazz: modalitats de
piano, trompeta, bateria, contrabaix, saxò-
fon i trombó. Itinerari de música moderna:
teclats, bateria, guitarra elèctrica, baix elèc-
tric, percussió i saxo.

c) Instruments de música antiga: modali-
tats de clavicèmbal, viola de gamba, fagots
històrics, flauta de bec, instruments de corda
polsada, corneta, sacabutx, cant històric, vi-
olí històric, violoncel històric, flauta travesse-
ra històrica, oboè històric i trompa natural.

d) Instruments de música clàssica i con-
temporània: modalitats d’acordió, arpa,
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cant, clarinet, contrabaix, fagot, flauta tra-
vessera, guitarra, oboè, orgue, percussió,
piano, saxòfon, trombó, trompa, trompeta,
tuba, viola, violí i violoncel.

e) Instruments de música tradicional: mo-
dalitats de flabiol i tamborí, tible, tenora, gui-
tarra flamenca i cant flamenc.

f) Musicologia: modalitats de musicologia
històrica i etnomusicologia.

g) Pedagogia: modalitats de pedagogia
per a la formació musical bàsica i general,
i pedagogia de l’instrument.

h) Sonologia.
i) Promoció i gestió.

—6 Tribunals avaluadors
Es constituirà un tribunal per a cada

àmbit, llevat que el nombre d’aspirants fes
aconsellable nomenar-ne més d’un.

Cada tribunal estarà format, com a mí-
nim, per un president i dos vocals, que seran
designats pel Departament d’Ensenyament
a proposta de l’Escola Superior de Música
de Catalunya.

El tribunal es considerarà oficialment
constituït quan hi hagi com a mínim tres dels
seus membres.

Cada tribunal podrà comptar amb l’as-
sessorament d’experts quan ho consideri
oportú.

La Inspecció d’Ensenyament supervisarà
el desenvolupament de les proves.

—7 En tot el que aquesta Resolució no
preveu expressament, serà d’aplicació la
Resolució de 6 d’abril de 2001 del Depar-
tament d’Ensenyament, per la qual s’esta-
bleix la regulació de les proves d’accés al
grau superior de música.

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, 27 de febrer de 2003

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Sol·licitud de realització de la prova d’ac-
cés al grau superior dels ensenyaments de
música

Escola Superior de Música de Catalunya.
Convocatòria 2003.

Dades personals.
DNI/Passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
CP:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Exposo:
1. Que l’/els instrument/s amb el/els

qual/s realitzaré la prova d’accés és/són:
(indiqueu-los).

2. Que les obres que presentaré a l’exer-
cici d’interpretació, d’acord amb les indica-
cions previstes a la convocatòria, són les
que detallo a continuació: (autor/a i títol).

3. Que la llista d’obres presentades amb
indicació de la instrumentació és: (només
per a l’especialitat de composició).

4. Que he superat els estudis de: (indi-
queu el que pertoqui)

Grau mitjà (LOGSE): (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:

(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de su-

peració: (indiqueu-la).
Grau mitjà del Decret 2618/1966: (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:

(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de su-

peració: (indiqueu-la).
Batxillerat (LOGSE), COU, o equivalent

acadèmic: (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:

(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de su-

peració: (indiqueu-la).
5. Que acompanyo la sol·licitud amb els

documents següents:
Fotocòpia compulsada del document na-

cional d’identitat o del passaport.
Per als aspirants que han superat el bat-

xillerat: còpia compulsada del títol de bat-
xiller (de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema
educatiu), o resguard acreditatiu d’haver-lo
sol·licitat.

Per als aspirants que han aprovat els en-
senyaments corresponents al tercer cicle del
grau mitjà.

Per a l’alumnat del grau mitjà de música
establert per la Llei orgànica 1/1990 esmen-
tada: fotocòpia compulsada del llibre d’es-
colaritat o bé certificat emès pel conserva-
tori corresponent on consti que ha aprovat
el grau mitjà de música.

Per a l’alumnat del grau mitjà de música
del pla aprovat pel Decret 2618/1966: foto-
còpia compulsada del títol de professor o
bé certificat emès pel conservatori corres-
ponent, on consti que ha aprovat els ense-
nyaments corresponents de grau mitjà.

Demano:
Que se m’admeti la inscripció a la prova

d’accés, en la convocatòria de 2003, al grau
superior de música, per a l’/als àmbit/s, mo-
dalitat/s i itinerari/s següent/s: (indiqueu-ne,
per ordre de preferència, un màxim de tres)

1a opció. Àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

2a opció. Àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

3a opció. Àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

Declaro:
Que les dades aportades i la documenta-

ció acompanyada són certes.

Lloc i data

Signatura

President/a del tribunal avaluador

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar a
l’Escola Superior de Música de Catalunya,
Berenguer de Palou, 104, 08027 Barcelona.

Equivalències.
A emplenar només per les persones amb

estudis parcials o totals de grau superior de
música del pla antic (Decret 2618/1966, de
10 de setembre).

Exposo:
Que he superat assignatures del grau su-

perior de música del Decret 2618/1966, de
10 de setembre, segons el certificat aca-
dèmic que adjunto.

Demano:
El reconeixement de les equivalències

previstes a l’article 3 del Reial decret 706/
2002, de 19 de juliol (BOE de 7.8.2002).

(03.056.105)

RESOLUCIÓ ENS/495/2003, de 27 de fe-
brer, per la qual es convoquen les proves
d’accés al grau superior de música corres-
ponent al centre privat de música de grau
superior del Liceu, de Barcelona, per al curs
2003-2004.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, esta-
bleix l’ordenació curricular del grau superi-
or dels ensenyaments de música i regula la
prova d’accés a aquests estudis. A l’article
16 es preveu que les proves d’accés al grau
superior de música seran convocades anu-
alment pel Departament d’Ensenyament.

La Resolució de 6 d’abril de 2001 del De-
partament d’Ensenyament va establir la re-
gulació de les proves d’accés al grau supe-
rior de música.

Atès que el centre privat de música de
grau superior del Liceu oferirà, en el curs
2003-2004, places de determinats àmbits,
modalitats i itineraris, cal convocar la prova
que hi possibiliti l’accés.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatò-

ria, exclusivament per a l’inici del curs 2003-
2004, de la prova d’accés al grau superior
dels ensenyaments de música que imparti-
rà el centre privat de grau superior de mú-
sica del Liceu, de Barcelona.

—2 Convocatòries
2.1 Convocatòria de juny.
A les 9 hores del dia 25 de juny de 2003

començarà tant l’exercici específic per als
aspirants que no tenen requisits com l’exer-
cici per a la totalitat dels aspirants.

2.2 Convocatòria de setembre.
Un cop finalitzada la convocatòria de juny

i efectuada la matriculació en el grau supe-
rior de música, si resten places vacants es
realitzarà una nova convocatòria en el mes
de setembre de 2003, per als àmbits, mo-
dalitats o itineraris que tinguin places va-
cants.

A les 9 hores del dia 15 de setembre de
2003 començarà tant l’exercici específic per
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als aspirants que no tenen requisits com
l’exercici per a la totalitat dels aspirants.

2.3 Cada tribunal farà públic —en el ma-
teix indret de celebració de les proves—
amb una antelació mínima de 48 hores, la
data i l’hora d’inici de les successives parts
de la prova d’accés, així com la data de
publicació dels resultats.

—3 Lloc de realització de les proves
Totes les proves es realitzaran a la Ram-

bla dels Caputxins, número 63, de Bar-
celona.

—4 Presentació de la sol·licitud
4.1 La sol·licitud, d’acord amb el model

que consta com annex a aquesta Resolu-
ció, es presentarà al centre de grau supe-
rior de música del Liceu, de Barcelona.

Per participar a la convocatòria de juny la
sol·licitud es presentarà del 2 al 20 de juny
de 2003, ambdós inclosos.

Per participar a la convocatòria de setem-
bre, en cas que hi hagi places vacants, es
podran presentar les sol·licituds d’inscrip-
ció entre els dies 1 i 12 de setembre de
2003, ambdós inclosos, per als àmbits,
modalitats o itineraris que tinguin places
vacants.

4.2 Els aspirants que en el moment de la
inscripció es trobin cursant el tercer cicle del
grau mitjà i/o el batxillerat, i per tant no pu-
guin disposar dels documents acreditatius
d’haver-los superat, podran aportar-los fins al
dia 23 de juny de 2003, inclòs, al lloc de re-
alització de les proves.

4.3 Els aspirants que hagin superat to-
talment els estudis de grau superior de
música regulats pel Decret 2618/1966, de
10 de setembre, no poden inscriure’s a la
prova d’accés per al mateix àmbit, modali-
tat o itinerari que condueixi a l’obtenció de
la mateixa titulació que posseeixen o a una
declarada equivalent.

4.4 Els aspirants que hagin superat, de
manera parcial o total, estudis de grau su-
perior de música, regulats pel Decret 2618/
1966, de 10 de setembre, poden demanar
el reconeixement de les equivalències pre-
vistes a l’article 3 del Reial decret 706/2002,
de 19 de juliol (BOE de 7.8.2002).

—5 Àmbits, modalitats i itineraris per als
quals es convoca la prova

5.1 Els àmbits en què es convoca
aquesta prova són els següents:

Instruments de la música clàssica i con-
temporània, instruments de jazz i de la
música moderna, instruments de música
tradicional i pedagogia.

5.2 Les modalitats i itineraris, en els
quals es podran iniciar ensenyaments de
grau superior relatius als àmbits que comp-
ten amb més d’una modalitat o itinerari,
durant el curs 2003-2004, són els que s’in-
diquen a continuació.

1. Instruments de la música clàssica i
contemporània: arpa, cant, clarinet, contra-
baix, fagot, flauta travessera, guitarra, oboè,
percussió, piano, saxòfon, trombó, trompa,
trompeta, viola, violí i violoncel.

2. Instruments de jazz i de la música mo-
derna: bateria, baix elèctric, cant, contra-
baix, guitarra elèctrica, percussió, piano,
saxòfon, teclats, trombó i trompeta. Cadas-
cuna d’aquestes modalitats podrà estudi-

ar-se segons dos itineraris, el de jazz i el de
música moderna, excepte la de contrabaix,
que pertany solament a l’itinerari de jazz.

3. Instruments de música tradicional: gui-
tarra flamenca.

4. Pedagogia: pedagogia de l’instrument.

—6 Tribunals avaluadors
Es constituirà un tribunal per a cada

àmbit, llevat que el nombre d’aspirants fes
aconsellable nomenar-ne més d’un.

Cada tribunal estarà format, com a mí-
nim, per un president i dos vocals que se-
ran designats pel Departament d’Ensenya-
ment a proposta del centre de grau superior
de música del Liceu d’entre el seu profes-
sorat, pertanyents a l’àmbit corresponent o,
si no n’hi ha, a àmbits afins.

El tribunal es considerarà oficialment
constituït quan hi hagi com a mínim tres dels
seus membres.

Cada tribunal podrà comptar amb l’asses-
sorament de professorat dels àmbits amb
els quals es relacionen els exercicis, quan
ho consideri oportú.

La Inspecció d’Ensenyament supervisarà
el desenvolupament de les proves.

—7 En tot allò que aquesta Resolució no
preveu expressament, serà d’aplicació la
Resolució de 6 d’abril de 2001 del Depar-
tament d’Ensenyament, per la qual s’esta-
bleix la regulació de les proves d’accés al
grau superior de música.

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, 27 de febrer de 2003

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Sol·licitud de realització de la prova d’ac-
cés al grau superior dels ensenyaments de
música.

Centre de música de grau superior del Li-
ceu. Convocatòria 2003.

Dades personals
DNI/Passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
CP:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Exposo:
1. Que el/s instrument/s amb el/els quals

realitzaré la prova d’accés és/són: (indiqueu-
los).

2. Que les obres que presentaré a l’exer-
cici d’interpretació, d’acord amb les indica-

cions previstes a la convocatòria, són les
que detallo a continuació: (autor/a i títol).

3. Que la llista d’obres presentades amb
indicació de la instrumentació és: (1).

4. Que he superat els estudis de (2):
Grau mitjà (LOGSE) (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:

(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de su-

peració: (indiqueu-la).
Grau mitjà del Decret 2618/1966: (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:

(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de su-

peració: (indiqueu-la).
Batxillerat (LOGSE), COU, o equivalent

acadèmic: (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació:

(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de su-

peració: (indiqueu-la).
5. Que acompanyo amb la sol·licitud els

documents següents:
Fotocòpia compulsada del document na-

cional d’identitat o del passaport.
Documentació acreditativa d’haver supe-

rat el grau mitjà (LOGSE o Decret 2618/
1966).

Títol de batxillerat LOGSE o acreditació
d’haver superat el COU.

Demano:
Que se m’admeti la inscripció a la prova

d’accés, en la convocatòria de 2003, al grau
superior de música, per al/s àmbit (s),
modalitat(s) i itinerari(s) següents: (3)

1a opció: àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

2a opció: àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

3a opció: àmbit: (indiqueu-lo), modalitat:
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

Declaro:
Que les dades aportades i la documenta-

ció acompanyada són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Només per a l’especialitat de compo-
sició.

(2) Marqueu amb una “x” la casella que
pertoqui.

(3) Indiqueu-ne per ordre de preferència,
un màxim de tres.

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al
centre de música de grau superior del Li-
ceu, Rambla dels Caputxins, 63, de Bar-
celona.

Equivalències
A emplenar només per les persones amb

estudis parcials o totals de grau superior de
música del pla antic (Decret 2618/1966, de
10 de setembre).

Exposo:
Que he superat assignatures del grau su-

perior de música del Decret 2618/1966,
segons el certificat acadèmic que adjunto.

Demano:
El reconeixement de les equivalències

previstes a l’article 3 del Reial decret 706/
2002, de 19 de juliol (BOE de 7.8.2002).

(03.056.101)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0342/03).

—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 Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0342/03.

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

pressió de proves d’avaluació de les com-
petències bàsiques.

b) Termini d’execució: 15 dies des del
moment del lliurament dels disquets.

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

a) Tramitació: urgent, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del text refós de la Llei
de contractes de les administracions públi-
ques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 214.448,50 euros (IVA in-

clòs).

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

que preveu l’article 35.1.c, del text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques.

Definitiva: 4% de l’import adjudicat.

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

ria D.
Grup M, subgrup 4, categoria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest Anunci al 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 remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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: cinc dies després de l’acaba-

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

En el cas que es presentin proposicions
per 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, 27 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.059.052)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte 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: (exp. 1329/02)

obres de remodelació del col·legi d’ensenya-
ment infantil i primari Guillem de Balsareny,
de Balsareny (Bages).

b) Termini d’execució: 3 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 :
152.573,26 euros (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4-6, cate-

goria D.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

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

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena 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.

—9 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

finalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 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, 4 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.063.023)

RESOLUCIÓ ENS/491/2003, de 27 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu de la Serra, de
Montblanc.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre privat Mare de Déu de la Serra,
de Montblanc, en petició d’ampliació del
nivell educatiu del primer cicle de l’educa-
ció infantil, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
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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
Mare de Déu de la Serra, de Montblanc, per
ampliació dels ensenyaments del primer
cicle de l’ educació infantil, en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la 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.

Tarragona, 27 de febrer de 2003

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Montblanc.
Localitat: Montblanc.
Núm. de codi: 43001577.
Denominació: Mare de Déu de la Serra.
Adreça: av. Nostra Senyora de Montserrat,
3-5.
Titular: Carmelites de la Caritat. Arquebis-
bat de Tarragona.
NIF: Q5000150B. Q4300001G.

Autorització d’ampliació de 3 unitats del
primer cicle de l’educació infantil, llar d’ in-
fants, amb 41 llocs escolars, amb efectes
des de l’inici del curs 2002-03.

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:

3 unitats del primer cicle, llar d’infants,
amb capacitat per a 41 llocs escolars, i 3
unitats del segon cicle, parvulari, amb ca-
pacitat per a 75 llocs escolars (situades a
l’av. Nostra Senyora de Montserrat, 3-5).
Educació primària:

6 unitats, amb capacitat per a 150 llocs
escolars (situades a l’av. Nostra Senyora de
Montserrat, 3-5).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

del primer cicle, amb capacitat per a 120
llocs escolars i 4 unitats del segon cicle, amb
capacitat per a 120 llocs escolars (situades
a la carretera d’Artesa, 4-6).

(03.041.048)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0461/03).

—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 Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 0461/03.

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

pressió i manipulació dels materials per a la
campanya No Badis. La prevenció des de
l’escola.

b) Termini d’execució: 3 setmanes des
del moment del lliurament dels disquets amb
l’original dels documents.

—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: 74.692,00 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 adjudicat.

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

ria A.
Grup M, subgrup 4, categoria A
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de la garan-
tia provisional exigida i de la acreditació de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 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 remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

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 correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

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

—11 Presentació de mostres: d’acord
amb el punt 5 del plec de prescripcions
tècniques.

Barcelona, 27 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.059.054)

ORDRE ENS/100/2003, de 4 de març, de
convocatòria per a la concessió d’ajuts al
professorat i al personal laboral d’educació
especial, dels centres docents públics del
Departament d’Ensenyament, per a activi-
tats educatives realitzades fora dels centres
durant el curs escolar 2001-2002.

El professorat dels centres docents pú-
blics del Departament d’Ensenyament rea-
litza activitats complementàries amb els
alumnes, adreçades a completar matèries
curriculars que, per les seves característi-
ques, han de dur-se a terme fora dels cen-
tres, i fora de la jornada habitual. En aquest
sentit, es considera convenient l’establiment
d’uns ajuts específics per contribuir a com-
pensar el professorat i, si s’escau, a d’al-
tres professionals de la plantilla del centre
escolar, per la major dedicació que les ac-
tivitats comporten.

Així mateix, al punt novè de l’Acord de 21
de novembre de 2001, sobre condicions de
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treball del professorat en l’àmbit de la Mesa
Sectorial de Negociació del personal docent
no universitari de la Generalitat de Catalunya,
es disposa l’increment de dotació econòmi-
ca dels fons destinat a aquests ajuts.

Per tot això, i d’acord amb el que estableix
el capítol 9 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 a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la directora ge-
neral de Recursos Humans,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria per a l’atorgament

d’ajuts al professorat i al personal laboral
d’educació especial, dels centres docents
públics del Departament d’Ensenyament
que hagin participat en activitats educati-
ves realitzades fora del centre durant el curs
escolar 2001-2002.

Article 2
Aprovar les bases establertes a l’annex

d’aquesta Ordre, per les quals es regirà
aquesta convocatòria.

Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts,

fins a un import màxim d’1.322.226,00 eu-
ros a càrrec de l’aplicació pressupostària
1303-D/481130200/3213 per a l’any 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 el Jutjat Contenciós
Administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 4 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases reguladores

—1 Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació

del contingut, procediment i resolució dels
ajuts al professorat i al personal laboral d’edu-
cació especial, dels centres docents públics
del Departament d’Ensenyament, que hagin
participat en activitats educatives amb l’alum-
nat realitzades fora dels centres durant el curs
escolar 2001-2002.

—2 Contingut
2.1 S’atorgaran ajuts individuals, de ca-

ràcter econòmic, quan l’activitat hagi com-
portat pernoctar fora del domicili o bé hagi
estat efectuada en dies no lectius (dissab-
te, diumenge o festiu).

2.2 Les activitats han d’haver estat pre-
vistes en la programació general del centre,
aprovades pel consell escolar, i destinades
a completar matèries curriculars de l’alum-
nat. Se n’exclouen les activitats lúdiques, les
turístiques i les extraescolars.

2.3 Les activitats han d’haver-se dut a
terme fora de centre, en el període comprès
entre l’inici de les classes, el 17 de setem-
bre de 2001, i la seva finalització, el 21 de
juny de 2002. Queden exclosos, per tenir la
consideració de vacances escolars, el perí-
ode corresponent a Nadal (del 22 de de-
sembre de 2001 al 7 de gener de 2002,
ambdós inclosos) i Setmana Santa (del 23
de març a l’1 d’abril de 2002, ambdós in-
closos).

També podran atorgar-se els ajuts per
aquelles activitats realitzades fora del calen-
dari ordinari de classes que s’hagin dut a
terme, entre l’1 de setembre de 2001 i el 31
d’agost de 2002, en el marc de programes
educatius específics convocats pel Depar-
tament d’Ensenyament o altres administra-
cions públiques.

—3 Beneficiaris
Podrà sol·licitar aquests ajuts el profes-

sorat i el personal laboral d’educació espe-
cial dels centres docents públics del Depar-
tament d’Ensenyament que hagi participat
en activitats educatives en els termes que
estableix la base 2 d’aquesta Ordre.

—4 Sol·licituds
4.1 Les persones interessades hauran

de presentar la sol·licitud degudament em-
plenada segons el model oficial on haurà de
constar la conformitat del director o de la
directora del centre.

La sol·licitud es podrà aconseguir a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament i a Internet, a la pàgina web
del Departament d’Ensenyament, http://
www.gencat.net/ense.

4.2 Les sol·licituds s’hauran de presen-
tar a la delegació territorial corresponent, di-
rectament o bé per qualsevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú. En cas que
s’opti per presentar la sol·licitud en una
oficina de correus, es farà en un sobre obert
perquè la sol·licitud sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans de ser cer-
tificada.

4.3 El termini de presentació de les sol·li-
cituds serà de 20 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre
al DOGC.

—5 Documentació
Per a l’atorgament dels ajuts caldrà que

la sol·licitud presentada estigui signada pel
director o la directora del centre conforme
els ajuts sol·licitats s’ajusten a les bases
d’aquesta convocatòria.

—6 Quantia dels ajuts
6.1 Es computarà un ajut per cadascu-

na de les nits de pernoctació i un ajut per
cada dia no lectiu (dissabte, diumenge o
festiu), en la participació d’activitats acredi-
tades d’acord amb les bases de la convo-
catòria. L’import individual assignat serà el
resultat de multiplicar el nombre d’ajuts ator-
gats pel seu import unitari.

6.2 L’import unitari de l’ajut, que no serà
superior a 35,00 euros, s’obtindrà distribuint
el pressupost màxim fixat a l’art icle 3
d’aquesta Ordre entre el nombre total d’ajuts
acreditats correctament.

—7 Justificació dels ajuts
Els ajuts quedaran justificats amb la pre-

sentació de la sol·licitud signada pel direc-
tor o directora del centre conforme la per-
sona sol·licitant va participar en l’activitat.

—8 Resolució provisional
Es delega en la directora general de Re-

cursos Humans la competència general per
resoldre aquesta convocatòria.

Transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, es publicarà al Full de Disposici-
ons i Actes Administratius del Departament
d’Ensenyament la resolució provisional de la
directora general de Recursos Humans, per
la qual es fa pública la llista provisional de
sol·licituds admeses i excloses. La resolució
i la llista provisional esmentada s’exposarà
als taulers d’anuncis de les delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra la resolució pro-
visional a la delegació territorial correspo-
nent durant el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al tauler d’anuncis de les diferents delega-
cions territorials del Departament d’Ense-
nyament.

—9 Resolució definitiva
9.1 Les reclamacions presentades s’es-

timaran o es desestimaran en la resolució
definitiva. Aquesta resolució es publicarà al
Full de Disposicions i Actes Administratius
del Departament d’Ensenyament. La reso-
lució i la llista definitiva amb els ajuts ator-
gats o exclosos es publicarà al tauler
d’anuncis de les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament.

Contra la resolució definitiva, que posarà
fi a la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu corresponent, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al tauler d’anuncis
de les diferents delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Així mateix, poden interposar 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 tauler d’anuncis de les diferents delega-
cions territorials d’Ensenyament, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

9.2 En qualsevol cas, les sol·licituds pre-
sentades s’entendran desestimades si no es
dicta resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar de l’endemà de la fi-
nalització del termini de presentació de les
sol·licituds.

—10 Exposició a Internet
La resolució provisional i la resolució de-

finitiva es podran consultar a l’adreça elec-
trònica del Departament d’Ensenyament:
http://www.gencat.net/ense.

—11 Requeriment d’informació
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats

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

—12 Pagament
L’abonament dels ajuts atorgats s’efec-

tuarà per transferència bancària.

(03.063.054)

EDICTE de 25 de febrer de 2003, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte
d’ordre pel qual s’adapta el currículum del
cicle formatiu de grau superior de realització
d’audiovisuals i espectacles al perfil profes-
sional de multimèdia interactiva.

Mitjançant el Decret 352/1997, de 25 de
novembre (DOGC núm. 2551, de 7.1.1998),
es va establir el currículum del cicle formatiu
de grau superior de realització d’audiovisu-
als i espectacles el qual és un dels cicles
formatius que constitueixen el catàleg de les
noves titulacions professionals que es deri-
ven de la Llei 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu,

Aquest Projecte d’ordre adapta el currí-
culum del cicle formatiu de grau superior de
realització d’audiovisuals i espectacles al
perfil professional de multimèdia interacti-
va, atesa la necessitat de disposar d’una
formació adaptada al perfil professional de
multimèdia interactiva per poder atendre
adequadament l ’ interès del  col · lect iu
d’alumnat que vol assolir la competència
professional associada a l’esmentat perfil
professional.

Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració de l’es-
mentat projecte normatiu, el Projecte d’or-
dre se sotmet a informació pública, d’acord
amb el que disposen l’article 64 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, de procedi-
ment i règim jurídic de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, i l’article 86 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, durant el
termini de 20 dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la data de publicació d’aquest
Edicte al DOGC.

El Projecte d’ordre esmentat es podrà
examinar a la seu central del Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona) i a les seves delegacions
territorials de Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel,
71-73, 08004 Barcelona), Barcelona II (co-
marques) (c. Casp, 15, 08010 Barcelona),
Baix Llobregat-Anoia (c. Laureà Miró, 328-
330, 08980 Sant Feliu de Llobregat), Vallès
Occidental (c. Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell); Girona (c. Ultònia, 13,
17002 Girona); Lleida (pg. Pompeu, 4, 25006
Lleida); Tarragona (c. Sant Francesc, 7,
43003 Tarragona) i Terres de l’Ebre (Poeta
Vicenç Garcia, 3, 43500 Tortosa), en hores
d’oficina, o bé consultant la pàgina web del
Depar tament  d’Ensenyament  (h t tp: / /
www.gencat.net/ense), per formular-hi les
al·legacions que es considerin adequades.

Barcelona, 25 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.038.067)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0331 i
0332/03).

—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 Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

Número d’expedient: 0331/03

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

realització de colònies d’immersió en llen-
gua anglesa del programa Orator.

b) Termini d’execució: des de l’1 al 14 de
setembre 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: 162.000,00 euros (IVA in-

clòs).

Número d’expedient: 0332/03

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

realització d’activitats d’estades i cursos del
projecte Orator a la Gran Bretanya i França.

b) Termini d’execució: 15 dies a partir del
30 de juny i durant el mes de juliol 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: 225.400,00 euros (IVA in-

clòs).

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

l’article 35.1.c del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import adjudicat.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
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 pre-
sentació de proposicions.

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 17.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 de cadascun
dels plecs de clàusules administratives par-
ticulars.

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

gistre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

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

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

—8 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.

—9 Despeses d’anunci :  l ’ import  de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adju-
dicatària.
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Barcelona, 28 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.059.055)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0062/03).

—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 Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0062/03.

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

lància de les dependències de l’IES Mare
de Déu de la Mercè de Barcelona (lot 1) i
l’Escola d’Horticultura i Jardineria de Reus
(lot 2) del 22 d’abril al 31 de desembre de
2003.

b) Termini d’execució: 31 de desembre
de 2003.

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

a) Tramitació: urgent, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del Text refòs de la Llei
de contractes de les administracions públi-
ques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 59.964,90 euros (IVA inclòs).
Lot 1: 26.122,50 euros (IVA inclòs).
Lot 2: 33.842,40 euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix d’acord amb el

que disposa l’article 35.1, del Text Refós
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques.

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

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació
Grup III, subgrup 2, categoria A.
Grup M, subgrup 2, 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: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que

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

b) Hora límit: 17:00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

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

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

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: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins 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: 13 h.

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

Barcelona, 6 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.065.097)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0736/03).

—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 Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0736/03.

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

de l’implantació de l’exposició “Arquitectu-
ra Escolar a Catalunya, 1990-2001” a tres
ubicacions di ferents (Girona, L le ida i
Tortosa).

b) Termini d’execució: del 28 de març de
2003 al 30 de juny de 2003.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71

del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 81.000 euros (IVA inclòs).

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

l’article 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 U, subgrup 7, catego-

ria A; grup III, subgrup 8, categoria A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de la garan-
tia provisional exigida i de l’acreditació de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

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

b) 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 remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

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: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.
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En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 13 h.

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

Barcelona, 6 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.065.129)

ORDRE ENS/102/2003, de 4 de març, de
convocatòria de concurs públic per atorgar
subvencions a entitats que duen a terme
actuacions a favor de l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials derivades de
discapacitats o malalties greus i perma-
nents, i als seus familiars.

Dins el camp del moviment associatiu hi
ha diverses entitats sense ànim de lucre que
tenen, entre els seus objectius, l’atenció i la
promoció de persones amb discapacitats o
malalties greus i permanents per mitjà de
tota mena d’activitats, entre les quals hi ha
actuacions que van adreçades no només a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, sinó també als seus pares i familiars
i a la societat en general.

A més a més, les associacions de pares
d’alumnes dels centres d’educació especial
i dels centres docents ordinaris amb unitats
d’educació especial que escolaritzen alum-
nes amb discapacitats greus, duen a terme
programes i activitats ben diferents de les
activitats d’escolarització o rehabilitació dels
infants i adolescents amb discapacitats, les
quals, d’altra banda, ja disposen de fonts
de finançament pròpies.

Es tracta, doncs, de fomentar unes acti-
vitats adreçades tant a l’alumnat com als
pares, familiars i socis en general d’aques-
tes entitats i associacions, que tenen com
a finalitat la potenciació de la vida associa-
tiva, com poden ser l’organització de semi-
naris i congressos, la informació i la forma-
ció dels pares i familiars i la promoció de
campanyes de sensibilització ciutadana per
afavorir la integració escolar i social dels
alumnes amb necessitats educatives espe-
cials.

En el cas de les associacions de pares
d’alumnes dels centres d’educació especi-
al i dels centres docents ordinaris amb uni-
tats d’educació especial que atenen alum-
nes amb discapacitats greus, també cal
preveure actuacions que tinguin com a
objectiu el foment i la potenciació de la par-
ticipació activa dels pares, tant en els òr-
gans de govern dels centres com en la vida
dels centres en general.

El Departament d’Ensenyament vol pro-
moure la realització de totes aquestes ac-
tuacions mitjançant l’atorgament dels ajuts
que permetin les disponibilitats pressupos-
tàries.

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 de l’article 93 del Text refós
esmentat, i a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per atorgar sub-

vencions a entitats sense ànim de lucre, le-
galment constituïdes, que tinguin entre els
seus objectius l’atenció a persones amb dis-
capacitats o malalties greus i permanents i
que duguin a terme actuacions a favor de la
integració escolar i social de persones
d’aquestes característiques en edat d’es-
colarització bàsica obligatòria o dels seus
familiars. També es podran acollir a aques-
ta convocatòria les associacions de pares
d’alumnes de centres d’educació especial
o de centres docents ordinaris, públics i
privats de Catalunya, amb unitats d’educa-
ció especial autoritzades que escolaritzen
alumnes amb discapacitats greus.

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

vocatòria de concurs públic que es publi-
quen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
3.1 Les subvencions, per un import total

màxim de 172.225,00 euros, es faran efec-
tives amb càrrec a la posició pressupostària
D/480130300/3135 de l’òrgan gestor 1302
del pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya per a 2003.

3.2 Les subvencions esmentades no
tenen caràcter recurrent.

Disposició final

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

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

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

considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 4 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és pro-

moure la realització d’actuacions relaciona-
des amb la integració escolar i social de
persones en edat escolar amb discapaci-
tats o malalties greus i permanents per part
d’entitats sense ànim de lucre, legalment
constituïdes, que tinguin entre els seus
objectius l’atenció a persones amb disca-
pacitats o malalties greus i permanents.

La finalitat d’aquesta convocatòria és po-
tenciar la vida associativa de les entitats es-
mentades, així com la integració escolar i
social dels alumnes amb necessitats edu-
catives especials i la sensibilització de la
societat en general vers aquesta integració.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar ajuts a l’empara d’aques-

ta convocatòria les entitats sense ànim de
lucre, legalment constituïdes, que tenen
entre els seus objectius l’atenció de perso-
nes amb discapacitats o malalties greus i
permanents.

També poden sol·licitar els ajuts les asso-
ciacions de pares d’alumnes d’un centre
d’educació especial o d’un centre docent
ordinari públic o privat, amb unitats d’edu-
cació especial autoritzades, constituïdes a
l’empara del Decret 202/1987, de 19 de maig
(DOGC núm. 854, de 19.6.1987), pel qual
es regulen les associacions de pares d’alum-
nes.

—3 Destinació i import dels ajuts
Els ajuts es destinaran a la realització

d’activitats d’alguna de les característiques
següents:

a) Les activitats de difusió organitzades
per les entitats (seminaris, congressos, jor-
nades, campanyes i programes de sensibi-
lització) adreçades a la millora de l’atenció
de l’alumnat amb necessitats educatives
especials, als seus familiars i a la societat
en general, que tinguin per objectiu la infor-
mació i la sensibilització sobre la integració
escolar i social de l’alumnat amb necessi-
tats educatives especials derivades de dis-
capacitats o malalties greus i permanents.

b) Les publicacions de les pròpies enti-
tats (revistes, dossiers, tríptics, fulls infor-
matius).

c) Les activitats de formació i d’informa-
ció a les associacions de pares d’alumnes
o als associats, organitzades per les pròpi-
es entitats (xerrades, conferències, escola
de pares, d’altres activitats formatives).

d) Les activitats que tinguin per objecte
fomentar i facilitar la integració escolar i
social dels alumnes amb necessitats edu-
catives especials derivades de discapacitats
o malalties greus i permanents.

e) Només en el cas de les associacions
de pares d’alumnes de centres docents
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d’educació especial i de centres docents
ordinaris amb unitats d’educació especial
que escolaritzen alumnes amb discapacitats
greus en règim d’integració, els ajuts es
podran destinar també a les despeses de
funcionament de l’associació.

No seran objecte d’ajut les activitats sub-
vencionades pel Departament d’Ensenya-
ment per via de concert, els transports, el
menjador, qualsevol activitat pròpia d’un
centre d’educació especial, els tractaments
o les rehabilitacions de l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, les activitats
d’oci, lleure i esport adreçades a l’alumnat
dels centres, els casals d’estiu i similars, la
formació ocupacional i les despeses de fun-
cionament de l’entitat, llevat del cas esmen-
tat més amunt, pel que fa a les despeses
de funcionament de les associacions de
pares d’alumnes de centres docents d’edu-
cació especial i de centres docents ordina-
ris amb unitats d’educació especial que
escolaritzen l’alumnat amb discapacitats
greus en règim d’integració.

L’import dels ajuts s’establirà en funció de
les sol·licituds rebudes i del pressupost dis-
ponible, atenent els criteris de valoració es-
tablerts a la base 6 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al director

general d’Ordenació i Innovació Educativa
i es presentaran al Departament d’Ensenya-
ment (Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona), ja sigui directament o bé per qual-
sevol dels mitjans que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds es podran presentar tam-
bé a les oficines de correus en sobre obert
per tal que la sol·licitud sigui datada i sege-
llada pel funcionari de correus abans de ser
certificada.

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

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

La sol·licitud haurà de contenir les dades
següents:

Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.

Dades bancàries.
Signatura de la persona que té la repre-

sentació de l’entitat, amb indicació del seu
càrrec.

Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subven-
ció.

Import que se sol·licita.
En el cas d’associacions de pares d’alum-

nes que sol·licitin un ajut per despeses de
funcionament i per activitats, cal indicar l’or-
dre de prioritat.

A l’adreça http://www.gencat.net/ense es
pot trobar un model de sol·licitud.

A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la do-
cumentació següent:

a) Document que acrediti que l’entitat
està legalment constituïda: certificat que
indiqui que l’entitat està inscrita al Registre
d’associacions o còpia de la resolució d’ins-
cripció.

b) Còpia dels Estatuts on consti que l’en-
titat té entre els seus objectius l’atenció de
persones amb discapacitats o malalties
greus i permanents, o bé la condició d’as-
sociació de pares d’alumnes d’un centre
d’educació especial; en el cas de centres
docents ordinaris amb unitats d’educació
especial autoritzades, documentació que
acrediti que el centre té autoritzada aques-
ta unitat d’educació especial.

c) Declaració en la qual es faci constar que
no s’ha percebut cap més subvenció desti-
nada a les activitats per a les quals se sol·li-
cita l’ajut. En cas contrari, cal detallar les
altres fonts de finançament de l’activitat.

d) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat per a 2003.

e) Descripció de l’activitat o de les acti-
vitats per a les quals se sol·licita la subven-
ció. Atès que la subvenció es concedirà per
a la realització d’activitats concretes, cal que
per a cadascuna de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut, s’especifiquin els
punts següent:

Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris.
Dates de realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. No es po-
dran imputar costos propis per a la realitza-
ció d’activitats. Cal tenir present que la
justificació posterior de la subvenció s’hau-
rà de fer d’acord amb aquest pressupost.

En el cas de sol·licitar ajut per a més d’una
activitat, cal indicar l’ordre de prioritat. El
nombre d’activitats subvencionades estarà
condicionat a les disponibilitats pressupos-
tàries.

f) En el supòsit de les associacions de
pares d’alumnes que sol·licitin subvenció per
a les despeses de funcionament de l’asso-
ciació, caldrà detallar els costos propis per
als quals se sol·licita l’ajut:

Personal (sous, seguretat social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon,

etc.).
Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condici-

onat a les disponibilitats
pressupostàries, i es tindrà en compte la

priorització indicada a la sol·licitud pel que
fa a les activitats o a les despeses de fun-
cionament de l’associació.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Per valorar les sol·licituds es tindran en

compte els punts següents:
a) L’àmbit d’actuació de l’entitat.
b) El volum global d’actuacions de l’en-

titat.
c) La proposta presentada.
d) Les prioritzacions indicades en la pro-

posta.
e) La incidència més gran de les activi-

tats en la integració dels alumnes.

—7 Resolució de la convocatòria
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’autorit-
zació de la despesa corresponent, a proposta
de la comissió avaluadora, integrada per:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular i Programes Educatius, que actuarà
com a president.

El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes.

La cap de Servei d’Educació Especial i
Programes Educatius.

Un tècnic de la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa.

La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que actuarà com a
secretària.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.

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.

—8 Notificació de les subvencions
La resolució de concessió de les subven-

cions es notificarà als interessats amb indi-
cació de si exhaureix o no la via administra-
tiva, dels possibles recursos, dels òrgans
davant els quals es poden interposar i dels
terminis per interposar-los. A més a més, la
resolució de concessió es farà pública al
tauler d’anuncis de la seu central del De-
partament d’Ensenyament i als taulers de
les delegacions territorials corresponents.

—9 Justificació de les subvencions
9.1 Les entitats beneficiàries hauran

d’acreditar davant la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, no més tard
del 30 de setembre de 2003, que s’ha re-
alitzat l’activitat, que s’han complert els
requisits que determina la resolució de con-
cessió i que l’import de la subvenció s’ha
destinat a l’activitat per a la qual s’ha con-
cedit.

9.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini abans esmentat. Si per motius ex-
cepcionals no es pot fer dins d’aquest ter-
mini se’n podrà sol·licitar una ampliació.
Aquesta sol·licitud s’haurà de fer per escrit
i presentar-la abans que finalitzi el termini
previst al punt 9.1. En aquesta sol·licitud
s’han d’al·legar els motius que impedeixen
presentar la justificació dins el termini.

A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa podrà
concedir l’ampliació del termini per presen-
tar la justificació.

9.3 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa en el qual s’indiqui la

documentació que s’adjunta.
Informe del president de l’entitat confor-

me la subvenció atorgada s’ha destinat a la
realització de les activitats per a les quals
s’ha concedit.

Relació detallada i numerada de les des-
peses i, si és el cas, dels ingressos de l’ac-
tivitat, d’acord amb el pressupost presentat
en la sol·licitud. Les dades que han de cons-
tar a la relació són: la data i el número de la
factura o comprovant de despesa, el NIF i el
nom de l’empresa, el concepte i l’import.

Documents justificatius de les despeses
fins a cobrir l’import concedit. Només s’ac-
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ceptaran com a documents justificatius de
les despeses els originals de les factures
amb els requisits legals que estableix la
normativa vigent, lliurades a l’entitat bene-
ficiària de la subvenció, acreditatives que
s’ha efectuat la despesa, sens perjudici del
retorn posterior dels originals que s’apor-
tin, si així se sol·licita.

Fotocòpia de cadascun dels documents
justificatius indicats al punt anterior.

Memòria descriptiva de les actuacions
desenvolupades, objecte de subvenció.

En cas que es justifiqui un import inferior
a la quantitat atorgada, l’import de la sub-
venció es reduirà per l’import no justificat
correctament.

9.4 La Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa podrà demanar tots els
documents justificatius que calgui per com-
provar l’aplicació de la subvenció.

Excepcionalment, si es produeix qualse-
vol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, s’haurà de comuni-
car al director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa, el qual, si escau, l’haurà
d’autoritzar expressament mitjançant la re-
solució corresponent.

—10 Pagament de la subvenció
Un cop justificada correctament la sub-

venció, es procedirà a tramitar l’ordre de pa-
gament corresponent.

—11 Obligacions dels beneficiaris
Les entitats que rebin una subvenció hau-

ran de fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament en la documentació
que generin les activitats subvencionades.

Així mateix, els beneficiaris estaran obli-
gats a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.

—12 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part dels beneficiaris d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat.

En cas d’incompliment, els beneficiaris
estan subjectes a les sancions correspo-
nents, segons allò que estableixi 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.

(03.045.138)

DECRET 63/2003, de 4 de març, de rati-
ficació de membres del Consell Escolar de
Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.e), 4.1.g), 4.1.h), 4.1.m), 4.1.n) i 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud de l’Associ-
ació Professional de Serveis Educatius de
Catalunya, de Foment del Treball Nacional,
de la Federació de Moviments de Renova-
ció Pedagògica de Catalunya i de l’Institut
d’Estudis Catalans, cal procedir a la ratifi-
cació de diversos membres del Consell
Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985, de 10
de desembre, abans esmentada, a propos-

ta de la consellera d’Ensenyament i amb
l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic
Es ratifiquen com a membres del Consell

Escolar de Catalunya, en representació dels
sectors següents, les persones que s’indi-
quen:

a) Titulars de centres privats:
Juan José Albericio i Huerta, fins al 29 de

març de 2007.
b) Organitzacions patronals:
Manuel Rosillo López, fins al 29 de març

de 2007.
c) Moviments de mestres de renovació

pedagògica en l’àmbit no universitari:
Teresa Casas i Ros, fins al 29 de març de

2007.
d) Personalitats de prestigi reconegut en

el camp de l’educació:
Joan Mateo i Andrés, fins al 30 de març

de 2007.
e) Institut d’Estudis Catalans:
Josep Maria Terricabras i Noguera, fins al

30 de març de 2007.

Barcelona, 4 de març de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.057.027)

RESOLUCIÓ ENS/526/2003, de 6 de març,
per la qual es dóna publicitat a l’Acord entre
el Departament d’Ensenyament i el Consell
General d’Aran per a la determinació del
nombre de crèdits de llengua aranesa i de
les àrees que s’impartiran en aranès a l’edu-
cació secundària obligatòria.

Atès que en data 11 de febrer de 2003
el Departament d’Ensenyament i el Con-
selh Generau d’Aran han signat un Acord
per a la determinació del nombre de crè-
dits en llengua aranesa i de les àrees que
s’impartiran en aranès a l’educació secun-
dària obligatòria, en aplicació dels articles
5.2 i 11 del Decret 96/1992, de 28 d’abril,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ense-
nyaments de l’educació secundària obliga-
tòria,

Resolc:

Donar publicitat a l’Acord d’11 de febrer
de 2003, entre el Departament d’Ensenya-
ment i el Conselh Generau d’Aran, pel qual
es determinen el nombre de crèdits de llen-
gua aranesa i de les àrees que s’impartiran
en aranès a l’educació secundària obliga-
tòria, que figura a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 6 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Acord per a la determinació del nombre de
crèdits de llengua aranesa i de les àrees que
s’impartiran en aranès a l’educació secun-
dària obligatòria

Vielha, 11 de febrer de 2003

Reunits:

D’una banda, el senyor Pere Solà i
Montserrat, director general d’Ordenació i
Innovació Educativa del Departament d’En-
senyament.

D’altra banda, el Magnífic Senyor Carlos
Barrera i Sánchez, síndic d’Aran.

Tots ells actuen en virtut de les atribuci-
ons que són inherents als càrrecs que os-
tenten, es reconeixen amb capacitat legal
suficient per a la formalització d’aquest
conveni, i

Manifesten:

L’article 3.4 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya estableix que la parla aranesa
serà objecte d’ensenyament i d’especial
respecte i protecció.

La modificació de l’ordenació de l’educa-
ció secundària obligatòria, aprovada mitjan-
çant el Decret 179/2002, de 25 de juny, fa
convenient precisar el tractament de l’ara-
nès en aquesta etapa educativa pels cen-
tres de la Val d’Aran.

L’article 11 del Decret 96/1992 preveu
que el Departament d’Ensenyament i el
Conselh Generau d’Aran acordaran el nom-
bre de crèdits de llengua aranesa respec-
tant els mínims de caràcter general, i l’arti-
cle 5.2 del mateix Decret preveu que es
fixaran els àmbits d’aprenentatge i les àre-
es que s’impartiran en aranès, en aquesta
comarca, d’acord amb els organismes re-
presentatius de la Val d’Aran.

Per tant, i per tal d’adequar a la nova or-
denació el procés ja iniciat per tal que la
llengua aranesa sigui normalment la llengua
d’ús i aprenentatge a l’educació secundà-
ria obligatòria, ambdues parts

Acorden:

Primer. Impartició de la llengua aranesa
La llengua aranesa s’impartirà en tots els

cursos de l’educació secundària obligatòria.
L’assignació horària de cadascuna de les

llengües aranesa, catalana i castellana serà
de dos crèdits en cadascun dels cursos de
l’etapa. Així mateix s’impartirà un crèdit
d’estructures lingüístiques comunes a cada
curs de l’etapa.

Segon. Impartició en llengua aranesa
A partir del curs 2002-2003 s’impartiran

en aranès, a més de la llengua aranesa, dues
àrees en el primer i el tercer curs de l’etapa.
En el curs 2003-2004 s’impartiran en ara-
nès també al segon i quart curs de les
mateixes àrees.

Tercer. Implantació progressiva d’ense-
nyaments en llengua aranesa

A banda dels crèdits de llengua, es ten-
dirà, progressivament, a què el 40 per 100
dels crèdits de l’etapa emprin la llengua
aranesa com a llengua vehicular.
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Quart. Seguiment conjunt
La Direcció General d’Ordenació i Inno-

vació Educativa, la Inspecció d’Ensenya-
ment, i la Oficina de Foment e Ensenhament
der Aranés deth Conselh Generau d’Aran
realitzaran el seguiment i l’avaluació de la
implantació d’ensenyaments en llengua ara-
nesa, a fi i efecte que, de forma especial,
s’obtinguin elements per a l’elaboració
d’una futura norma permanent sobre l’en-
senyament de l’aranès i en aranès.

(03.064.112)

RESOLUCION ENS/526/2003, de 6 de
març, pera quau se hè public er Acòrd en-
tre eth Departament d’Ensenhament e eth
Conselh Generau d’Aran entara determina-
cion deth nombre de credits de lengua ara-
nesa e des airaus que s’impartiràn en ara-
nés ena educacion segondària obligatòria.

Pr’amor qu’en data 11 de hereuèr de
2003 eth Departament d’Ensenhament e eth
Conselh Generau d’Aran signèren un Acòrd
entara determinacion deth nombre de cre-
dits de lengua aranesa e des airaus que
s’impartiràn en aranés ena educacion se-
gondària obligatòria, en aplicacion des arti-
cles 5.2 e 11 deth Decrèt 96/1992, de 28
d’abriu, peth quau s’establís era ordenaci-
on des ensenhaments dera educacion se-
gondària obligatòria,

Resòlvi:

Dar publicitat ar Acòrd d’11 de hereuèr
de 2003 entre eth Departament d’Ensenha-
ment e eth Conselh Generau d’Aran peth
quau se determine eth nombre de credits
de lengua aranesa e des airaus que s’im-
partiràn en aranés ena educacion segondà-
ria obligatòria, que figura en anèx d’agues-
ta Resolucion.

Barcelona, 6 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Conselhera d’Ensenhament

ANÈX

Acòrd entara determinacion deth nombre de
crèdits de lengua aranesa e des airaus que
s’impartiràn en aranés ena educacion se-
gondària obligatòria

Vielha, 11 de hereuèr de 2003

Reünits:

D’un costat eth senhor Pere Solà i Mont-
serrat, director generau d’Ordenacion e
Innovacion Educativa deth Departament
d’Ensenhament.

D’un aute costat, eth Mgfc. Senyor Car-
los Barrera Sánchez, Sindic d’Aran.

Toti eri actuen en vertut des atribucions que
son inerentes as cargues qu’ostenten, se re-
coneishen damb capacitat legau sufisenta
entara formalizacion d’aguest convèni, e

Manifèsten:

Er article 3.4 der Estatut d’Autonomia de
Catalunya establís qu’era parla aranesa serà
objècte d’ensenhament e d’especiau res-
pècte e proteccion.

Era modificacion dera ordenacion dera
Educacion Segondària Obligatòria aprova-
da mejançat eth Decrèt 179/2002, de 25 de
junh, hè convenient de precisar eth tracta-
ment der aranés en aguesta etapa educa-
tiva entàs centres dera Val d’Aran.

Er article 11 deth Decrèt 96/1992 prevé
qu’eth Departament d’Ensenhament e eth
Conselh Generau d’Aran acordaràn eth
nombre de crèdits de lengua aranesa en tot
respectar es minims de caractèr generau, e
er article 5.2 deth madeish Decrèt prevé que
se fixaràn es àmbits d’aprenedissatge e es
airaus que s’impartiràn en aranés en aguesta
comarca, cossent damb es organismes re-
presentatius dera Val d’Aran.

Pr’amor d’açò e entà adequar ara naua
ordenacion eth procès ja començat tà
qu’era lengua aranesa sigue normaument
era lengua d’us e aprenedissatge ena Edu-
cacion Segondària Obligatòria, andues
parts

Acòrden:

Prumèr. Ensenhament dera lengua ara-
nesa

Era lengua aranesa s’impartirà en toti es
corsi dera Educacion Segondària Obligatòria.

Era assignacion orària de cadua des len-
gües: aranesa, catalana e castelhana serà
de dus crèdits en cadun des corsi dera
etapa. Tanben s’impartirà un crèdit d’estruc-
tures lingüistiques comunes en cada cors
dera etapa.

Dusau. Ensenhament en lengua aranesa
A compdar deth cors 2002-2003 s’impar-

tiràn en aranés, ath delà dera lengua arane-
sa, dus airaus corresponents ath prumèr e
ath tresau cors dera etapa. En cors 2003-
2004 s’impartiràn en aranés tanben en du-
sau e quatau cors des madeishi airaus.

Tresau. Implantacion progressiva d’en-
senhaments en lengua aranesa

Ath delà des crèdits de lengua, se tendi-
rà, progressivament, a qu’eth 40 per cent
des crèdits dera etapa empleguen era len-
gua aranesa coma lengua veïculara.

Quatau. Seguiment conjunt
Era Direccion Generau d’Ordenacion e

Innovacion Educativa, era Inspeccion d’En-
senhament e era Oficina de Foment e En-
senhament der Aranés deth Conselh Ge-
nerau d’Aran realizaràn eth seguiment e era
avaloracion dera implantacion d’ensenha-
ment en lengua aranesa, entà pr’amor que,
de forma especiau, s’obtenguen elements
entara elaboracion d’ua futura norma per-
manenta sus er ensenhament der aranés e
en aranés.

(03.064.112)

RESOLUCIÓ ENS/527/2003, de 26 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Tàndem, de Cerdanyola del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Tàndem, de Cerdanyola
del Vallès, en petició d’ampliació i disminu-
ció d’unitats d’educació infantil, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Tàndem, de Cerdanyola del Vallès, per
ampliació i disminució d’unitats d’educació
infantil, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administrat iu
comú.

Sabadell, 26 de febrer de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Núm. de codi: 08055737.
Denominació: Tàndem.
Adreça: pg. Cordelles, 65, i c. Torrent, 58.
Titular: Grup Tàndem, SCCL.
NIF: F60202058.

S’autoritza l’ampliació de 4 unitats d’edu-
cació infantil de primer cicle amb capacitat
per a 61 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza la disminució de 3 unitats
d’educació infantil de segon cicle, amb
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efectes a partir de l’inici del curs 2002-
2003..
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 7 unitats de primer ci-

cle (llar d’infants) amb capacitat per a 102
llocs escolars.

(03.041.047)

RESOLUCIÓ ENS/528/2003, de 27 de fe-
brer, per la qual se suprimeix una secció
d’educació secundària a l’Hospitalet de
Llobregat.

La Delegació Territorial d’Ensenyament de
Barcelona II (comarques) ha tramitat un ex-
pedient que afecta una secció d’educació
secundària a l’Hospitalet de Llobregat, que
compta amb l’informe favorable de la Ins-
pecció d’Ensenyament.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa el Decret 199/1996, de 12 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament orgà-
nic dels centres docents públics que impar-
teixen educació secundària i formació pro-
fessional de grau superior, a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

El cessament en les seves activitats aca-
dèmiques i administratives de la secció
d’educació secundària que es detalla a l’an-
nex d’aquesta Resolució, amb efectes aca-
dèmics i administratius des de la fi del curs
escolar 2002-2003.

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

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

Barcelona, 27 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca del Barcelonès.

Secció d’educació secundària Pla de Llo-
bregat, amb codi 08054897, ubicada a l’av.
de Vilanova, 28, de l’Hospitalet de Llobregat,
adscrita a l’institut d’educació secundària
Joan Miró, amb codi 08045070, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, del qual n’és part inte-
grant.

Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran a l’institut
d’educació secundària Joan Miró, amb codi
08045070, de l’Hospitalet de Llobregat.

Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix centre.

(03.041.042)

EDICTE de 3 de març de 2003, pel qual se
cita el funcionari docent senyor Blai Amo-
rós Español per tal que presti declaració en
relació amb l’expedient incoat mitjançant la
resolució de 29 d’octubre de 2002, d’acord
amb el que estableix l’article 45.2 del De-
cret 243/1995, de 27 de juny.

Atès que no ha estat possible practicar la
citació al funcionari docent senyor Blai Amo-
rós Español, amb NIF núm. 35.016.348-K,
d’acord amb el que estableix l’article 45.2
del Decret 243/1995, de 27 de juny, el darrer
domicili conegut del qual és c. Sobrerroca,
núm. 9, de Manresa, es notifica a la persona
interessada que, en aplicació del que dispo-
sa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, se’l cita perquè el primer di-
jous, ultrapassades 48 hores després de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC, com-
paregui a les 16 hores, a les oficines de la
Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis de la Generalitat de Catalunya, Via
Augusta, núm. 202, planta 5B, 08021
Barcelona, a fi de prendre-li declaració en
relació amb l’expedient disciplinari incoat mit-
jançant la resolució de 29 d’octubre de 2002.
En cas de no comparèixer, se seguirà el pro-
cediment disciplinari pels tràmits de l’esmen-
tat Decret 243/95, de 27 de juny.

Barcelona, 3 de març de 2003

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(03.043.151)

RESOLUCIÓ ENS/584/2003, de 6 de març,
per la qual es resolen amb caràcter provisi-
onal les modificacions i renovacions dels
concerts educatius de centres docents pri-
vats per als nivells obligatoris i per al segon
cicle d’educació infantil.

D’acord amb el que disposa el Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-

catius, els centres que desitgin modificar o
renovar els concerts ho sol·licitaran a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament durant el mes de gener.

Analitzades les sol·licituds presentades,
les dades i previsions de les quals es pot
disposar abans de la preinscripció dels
alumnes per al curs 2003-04, cal procedir
d’acord amb el que preveuen la Llei orgà-
nica 10/2002, de 23 de desembre, de qua-
litat de l’ensenyament, el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
i la resta de normativa aplicable, a l’aprova-
ció provisional de les modificacions i reno-
vacions dels concerts educatius dels cen-
tres docents privats.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar amb caràcter provisional les
modificacions dels concerts educatius dels
centres docents privats que es detallen a
l’annex 1 d’aquesta disposició, per un perí-
ode de tres anys, a comptar de l’inici del
curs escolar 2003-04 i amb les condicions
que per a cada cas s’hi especifiquen.

—2 Aprovar amb caràcter provisional les
modificacions dels concerts educatius dels
centres docents privats que consten a l’an-
nex 2 d’aquesta disposició, amb les condi-
cions i d’acord amb el calendari que per a
cadascun s’hi especifica, per un període de
tres anys, a comptar de l’inici del curs es-
colar 2003-04.

—3 Aprovar amb caràcter provisional la re-
novació per un any dels concerts educatius
dels centres docents privats que es deta-
llen a l’annex 3 d’aquesta disposició, amb
les condicions que s’hi especifiquen.

—4 Les unitats de concert provisionalment
aprovades hauran de tenir un mínim de 20
alumnes per al nivell d’educació primària i
el segon cicle del nivell d’educació infantil,
i de 25 per a l’etapa de l’educació secun-
dària obligatòria, per tal de confirmar la seva
concertació.

Això no obstant, es podrà considerar la
relació mitjana alumnes/unitat diferent de la
determinada tenint en compte la ràtio exis-
tent per als centres docents públics de la
zona i la ubicació del centre en zones rural
o suburbanes.

—5 D’acord amb el que disposen els apar-
tats 1, 4 i 5 de l’article 31 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
modificat pel Decret 155/1997, de 25 de juny,
un cop finalitzat el període de preinscripció
d’alumnes per al curs 2003-04, i en funció
de les dades de preinscripció, el Departament
d’Ensenyament, abans que s’iniciï el perío-
de de matriculació, emetrà la resolució defi-
nitiva de les modificacions i renovacions dels
concerts educatius per als nivells obligato-
ris, i per al segon cicle d’educació infantil,
que es publicarà al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya. Als centres que no ha-
gin assolit la relació esmentada al punt an-
terior, se’ls denegarà amb caràcter definitiu
la modificació i renovació.
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—6 La concessió d’aquestes modificaci-
ons i renovacions dels concerts educatius
dels centres docents privats es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1304 D/
480130700/4222.

—7 Les modificacions i renovacions dels
concerts educatius que s’aproven provisio-
nalment per aquesta disposició tindran efec-
tes a partir de l’1 de setembre de 2003.

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

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

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

Barcelona, 6 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

EINF: educació infantil.
EINF: N1 - N2 - N3.
N1: unitats concertades de primer curs de

segon cicle d’educació infantil.
N2: unitats concertades de segon curs de

segon cicle d’educació infantil.
N3: unitats concertades de tercer curs de

segon cicle d’educació infantil.
EPRI: educació primària.
EPRI: U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6.
U1: unitats concertades de primer curs de

primer cicle d’educació primària.
U2: unitats concertades de segon curs de

primer cicle d’educació primària.
U3: unitats concertades de primer curs de

segon cicle d’educació primària.
U4: unitats concertades de segon curs de

segon cicle d’educació primària.
U5: unitats concertades de primer curs de

tercer cicle d’educació primària.
U6: unitats concertades de segon curs de

tercer cicle d’educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1- G2 - G3 - G4.
G1: unitats concertades de primer curs de

primer cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

G2: unitats concertades de segon curs de
primer cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

G3: unitats concertades de primer curs de
segon cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

G4: unitats concertades de segon curs de
segon cicle d’educació secundària obli-
gatòria.

USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) Les previsions de necessitats d’esco-

larització per al proper curs escolar 2003-
04 no justifiquen la concertació de les uni-
tats sol· l ic itades, d’acord amb el que
estableix l’article 75.5 de la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’ensenyament.

(2) Les unitats per a les quals se sol·licita
concert no estan autoritzades i, segons el
que disposen els articles 3.1 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i 14 de la Llei orgà-
nica 8/1985, és requisit que els centres
concertats estiguin autoritzats en els nivells
educatius objecte de concert.

(3) D’acord amb l’article 2 de l’Ordre ENS/
157/2002, de 8 de maig, sobre la concerta-
ció del segon cicle d’educació infantil dels
centres docents privats que tinguin concer-
tat el nivell d’educació primària i estiguin si-
tuats en àrees d’escolarització singular, el
nombre d’unitats concertades en aquests
centres s’incrementarà progressivament, fins
arribar a la concertació dels tres cursos.

(4) La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juli-
ol, reguladora del dret a l’educació, garan-
teix el concert de les unitats d’educació
infantil que ja estaven subvencionades a la
seva entrada en vigor.

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
Denominació: Santo Ángel.
Codi: 08017451.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Daina Isard.
Codi: 08022392.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-1-1-1.

Municipi: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
Denominació: Ateneu Instructiu.
Codi: 08026622.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2.

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Betània-Patmos.
Codi: 08004511.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Codi: 08004018.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Canigó.

Codi: 08003993.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Decroly.
Codi: 08004316.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Frederic Mistral-Tècnic Eulà-
lia.
Codi: 08012027.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 6-6-6-6-6-6.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Marc de Sarrià.
Codi: 08004031.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Súnion.
Codi: 08013603.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Manuel Oms y de Prat.
Codi: 08020085.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 0-0-2. USD: 4. CD: (4).

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Meritxell.
Codi: 08020991.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-1-1-1-1-1.

Municipi: Navàs (Bages).
Denominació: Diocesana.
Codi: 08022276.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Munic ip i :  V i la f ranca del  Penedès (Al t
Penedès).
Denominació: Montagut.
Codi: 08031356.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: GIRONA

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Bell-lloc del Pla.
Codi: 17001590.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 4-3-3-3-3-3.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Maristes Girona.
Codi: 17001589.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 3-3-3-3-2-2.

Municipi: Roses (Alt Empordà).
Denominació: Empordà-San José.
Codi: 17003124.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: LLEIDA

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Arabell.
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Codi: 25005703.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 3-3-3-3-3-3.
ESO: 3-3-3-3. USD: 4. CD: (1).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: El Carme.
Codi: 25003196.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 3-2-2-2-2-3.

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 4-4-4-4.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TARRAGONA

Municipi: Salou (Tarragonès).
Denominació: Elisabeth.
Codi: 43004967.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-1-1-1-1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: El Carme.
Codi: 43003501.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1. USD: 4. CD: (1).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Salle.
Codi: 43003537.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-2-2.

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021727.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-1-2-2-1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Jaume Viladoms.
Codi: 08035805.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: L’Escola.
Codi: 08024303.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-1.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Thau.
Codi: 08055877.

Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Viaró.
Codi: 08026041.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 4-4-4-4-3-0. USD: 3. CD: (1).
ESO: 3-2-2-2.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08029763.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-3-3. USD: 2. CD: (1).

ANNEX 2

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
Denominació: Santo Ángel.
Codi: 08017451.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 2-2-2-3. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).
05-06: ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Piera (Anoia).
Denominació: Apiària.
Codi: 08022771.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 1-1-1-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (1).
05-06: ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobre-
gat).
Denominació: Pedagògium Cos.
Codi: 08025496.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 1-1-1-2-1-2.
04-05: EPRI: 1-1-1-1-2-1. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 1-1-1-1-1-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
Denominació: Ateneu Instructiu.
Codi: 08026622.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-2-2-2-2-1. USD: 1. CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Arrels.
Codi: 08007603.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 2-2-3-3.
04-05: ESO: 2-2-2-3. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Canigó.
Codi: 08003993.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-2-2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).
04-05: EPRI: 2-3-2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-2-3-2-2-2. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 3-3-3-3-2-3. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 3-3-3-3-3-2. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 4-3-4-3. USD: 2. CD: (1).
04-05: ESO: 4-4-3-4. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 4-4-4-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyo-
ra.
Codi: 08005242.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 3-2-4-4. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 3-3-3-4. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 3-3-4-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calas-
sanç.
Codi: 08004286.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 4-4-4-3-4-4. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 4-4-4-4-3-4. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 4-4-4-4-4-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Bonanova.
Codi: 08003907.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 5-4-5-5-5-5. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 5-5-4-5-5-5. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 5-5-5-4-5-5. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrada Família-Horta.
Codi: 08010432.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 5-5-5-4-5-5. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 5-5-5-5-4-5. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 5-5-5-5-5-4. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Codi: 08004717.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 4-5-4-4-4-4.
04-05: EPRI: 4-4-5-4-4-4.
05-06: EPRI: 4-4-4-5-4-4.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Salesià de Sant Josep.
Codi: 08003543.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 3-3-3-4.
04-05: ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: San Francisco.
Codi: 08008930.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: San Francisco Javier.
Codi: 08005151.
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Nivell educatiu i unitats concertades:
03-04: ESO: 1-1-1-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (1).
05-06: ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 2-2-2-1. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 2-2-2-2.
05-06: ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 1-1-2-2.
04-05: ESO: 1-1-1-2. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Codi: 08000921.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 4-4-4-3. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 4-4-4-4.
05-06: ESO: 4-4-4-4.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08001285.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: el Masnou (Maresme).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08020759.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 1-2-1-1-1-1. USD: 5. CD: (1).
04-05: EPRI: 1-1-2-1-1-1. USD: 5. CD: (1).
05-06: EPRI: 1-1-1-2-1-1. USD: 5. CD: (1).
03-04: ESO: 1-1-1-2. USD: 3. CD: (1).
04-05: ESO: 1-1-1-1. USD: 4. CD: (1).
05-06: ESO: 1-1-1-1. USD: 4. CD: (1).

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Escola Pia de Granollers.
Codi: 08017785.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 4-4-3-4-4-4. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 4-4-4-3-4-4. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 4-4-4-4-3-4. USD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès).
Denominació: Fax.
Codi: 08018467.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 1-1-1-2.
04-05: ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès).
Denominació: Montessori.
Codi: 08018807.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès).

Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 3-3-2-2-2-2.
05-06: EPRI: 2-3-3-2-2-2.
03-04: ESO: 3-2-3-2.
04-05: ESO: 2-3-2-3.
05-06: ESO: 2-2-3-2. USD: 1. CD:(1).

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-2-3-2-3-3. USD: 2. CD: (1).
04-05: EPRI: 3-3-2-3-2-3. USD: 2. CD: (1).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-3-2. USD: 2. CD: (1).
03-04: ESO: 2-2-2-2. USD: 4. CD: (1).
04-05: ESO: 3-2-2-2. USD: 3. CD: (1).
05-06: ESO: 3-3-2-2. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Mare de Déu de Lourdes.
Codi: 08021065.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 2-2-1-2-2-2.
04-05: EPRI: 2-2-2-1-2-2.
05-06: EPRI: 2-2-2-2-1-2.

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08025186.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Tona (Osona).
Denominació: Vedruna-Tona.
Codi: 08030431.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 1-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 1-1-2-2. USD: 2. CD: (1).
05-06: ESO: 2-1-1-2. USD: 2. CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: GIRONA

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Les Alzines.
Codi: 17001413.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-3-2-2-3-3. USD: 2. CD: (1).
04-05: EPRI: 3-3-3-2-2-3. USD: 2. CD: (1).
05-06: EPRI: 3-3-3-3-2-2. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 2-1-1-1-2-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 1-2-1-1-1-2. USD: 2. CD: (1).
05-06: EPRI: 1-1-2-1-1-1. USD: 3. CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TARRAGONA

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 2-2-1-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 2-2-2-1. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-2-2-2.

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
TERRES DE L’EBRE

Municipi: Amposta (Montsià).
Denominació: Sagrat Cor.

Codi: 43000299.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-2-2-2-2-1. USD: 1. CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).
Denominació: Montcau-la Mola.
Codi: 08020887.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 3-2-3-2. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 3-3-2-3.
05-06: ESO: 3-3-3-2.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: La Vall.
Codi: 08024731.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 4-4-3-3-3-3.
04-05: EPRI: 3-4-4-3-3-3.
05-06: EPRI: 3-3-4-4-3-3.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 2-1-1-1-1-1. USD: 5. CD: (1).
04-05: EPRI: 2-2-1-1-1-1. USD: 4. CD: (1).
05-06: EPRI: 2-2-2-1-1-1. USD: 3. CD: (1).

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Pureza de María.
Codi: 08026038.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 3-3-2-3.
04-05: ESO: 2-3-3-2. USD: 1. CD: (1).
05-06: ESO: 2-2-3-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 3-3-2-3-3-2. USD: 2. CD: (1).
04-05: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (1).
05-06: EPRI: 3-3-3-3-2-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-3-3. USD: 1. CD: (1).
04-05: ESO: 2-3-2-3. USD: 2. CD: (1).
05-06: ESO: 3-2-3-2. USD: 2. CD:(1).

ANNEX 3

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Castro de la Peña.
Codi: 08013706.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF:3-3-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Grèvol.
Codi: 08009247.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-1-1-1.
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Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Laboure.
Codi: 08005643.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF:1-1-0. USD:1. CD: (3).
ESO: 1-1-1-1.

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: Calella (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08035787.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-2-0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Manlleu (Osona).
Denominació: Casals-Gràcia.
Codi: 08039215.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-0.

Municipi: Manlleu (Osona).
Denominació: El Carme-Vedruna.
Codi: 08019976.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 3-3-0.

Municipi: Tona (Osona).
Denominació: Vedruna-Tona.
Codi: 08030431.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-2-1.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Escorial.
Codi: 08030947.

Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-0. USD: 2. CD: (3).

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0. USD: 2. CD: (3).

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0.

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Denominació: Montserrat.
Codi: 08031514.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: GIRONA

Municipi: Salt (Gironès).
Denominació: Pompeu Fabra.
Codi: 17003161.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Salt (Gironès).
Denominació: Vilagran.
Codi: 17003185.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-1.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: LLEIDA

Municipi: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0. USD: 2. CD: (3).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TARRAGONA

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: La Presentació.
Codi: 43002338.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0.

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Mare de Déu de la Misericòr-
dia.
Codi: 43002375.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (3).

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Sant Pau.
Codi: 43002478.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-0.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Sant Pau Apòstol.
Codi: 43003586.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 43003550.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0.

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Escaladei.
Codi: 08028849.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Ripollet (Vallès Occidental).
Denominació: San Esteban.
Codi: 08023475.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Servator.
Codi: 08024728.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Petit Estel-La Nova.
Codi: 08030054.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-1-1-1-2. USD: 3. CD: (1).

(03.064.110)


