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ORDRE ENS/136/2003, de 21 de març, de
modificació de l’Ordre ENS/72/2003, de 17
de febrer, per la qual s’informa de les taxes
vigents que es gestionen en el Departament
d’Ensenyament.

Per l’Ordre ENS/72/2003, de 17 de fe-
brer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003) es va
informar de les taxes vigents que es gesti-
onen en el Departament d’Ensenyament.

Atès que s’han observat unes errades a
l’Ordre esmentada, i d’acord amb l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú,

Ordeno:

Modificar l’article únic de l’Ordre ENS/72/
2003, de 17 de febrer, per la qual s’informa
de les taxes vigents que es gestionen en el
Departament d’Ensenyament, en el sentit
d’afegir el punt 7, amb la redacció següent:

—7 Taxa per la inscripció en les proves per
a l’obtenció de determinats títols:

1. Inscripció a les proves, de totes les
matèries, per a l’obtenció del títol de batxi-
ller: 72,10 euros.

2. Inscripció a les proves, per matèries,
per a l’obtenció del títol de batxiller per cada
matèria: 6,20 euros.

3. Inscripció a les proves, de tots els mò-
duls, per a l’obtenció del títol de tècnic dels
cicles formatius dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 51,50 euros.

4. Inscripció a les proves, per mòduls solts,
per a l’obtenció del títol de tècnic dels cicles
formatius dels ensenyaments d’arts plàstiques
i disseny, per cada mòdul: 7,25 euros.

5. Inscripció a les proves, de tots els mò-
duls, per a l’obtenció del títol de tècnic supe-
rior dels cicles formatius dels ensenyaments
d’arts plàstiques i disseny: 72,10 euros.

6. Inscripció a les proves, per mòduls
solts, per a l’obtenció del títol de tècnic su-
perior dels cicles formatius dels ensenya-
ments d’arts plàstiques i disseny, per cada
mòdul: 10,30 euros.

7. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació pro-
fessional: 51,50 euros.

8. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic superior de forma-
ció professional: 72,10 euros.

9. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació pro-
fessional, per crèdit: 7,25 euros.

10. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic superior de forma-
ció professional, per crèdit: 10,30 euros.

Barcelona, 21 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.080.116)

RESOLUCIÓ ENS/737/2003, de 5 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu de l’Assumpció de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mare de Déu de l’As-
sumpció, de Badalona, en petició d’ampli-
ació de locals i de trasllat d’unitats d’edu-
cació infantil (segon cicle), es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret pel que
disposen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Mare
de Déu de l’Assumpció, de Badalona, per a
l’ampliació de locals i trasllat d’unitats d’edu-
cació infantil (segon cicle), 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 exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 5 de març de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS
Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001108.
Denominació: Mare de Déu de l’Assumpció.

Adreça: c. Sant Joan Evangelista, 22.
Titular: Filles de Jesús.
NIF: Q1800043J.

S’autoritza l’ampliació de locals amb l’edi-
fici del c. Sant Marc, 19-21.

S’autoritza el trasllat de 6 unitats d’edu-
cació infantil (2n. cicle), amb capacitat per
a 150 llocs escolars, a l’edifici del c. Sant
Marc, 19-21.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil

3 unitats de parvulari amb capacitat per
a 75 llocs escolars, situades al c. Sant Joan
Evangelista, 22 i 6 unitats de parvulari amb
capacitat per a 150 llocs escolars, situa-
des al c. Sant Marc, 19-21.
Educació primària

18 unitats amb capacitat per a 450 llocs
escolars.
Educació secundària
Educació secundària obligatòria

6 unitats de primer cicle amb capacitat per
a 180 llocs escolars i 6 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 180 llocs escolars.
Batxillerat

2 unitats de la modalitat de ciències de la
natura i la salut amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 2 unitats de la modalitat d’huma-
nitats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat
de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars.

(03.055.159)

DECRET 84 /2003, de 18 de març, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.c) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·licitud
del Bloc d’Estudiants Nacionalistes, cal pro-
cedir al cessament i al nomenament d’un
membre 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, a proposta de la consellera d’En-
senyament i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1
El cessament com a membre del Con-

sell Escolar de Catalunya, en representa-
ció dels sector Alumnes, del senyor Jordi
Cerdà i Aliguer.

Article 2
El nomenament com a membre del Con-

sell Escolar de Catalunya, en representació
del sector Alumnes, del senyor Sergi Rubio
i Piñol, amb efectes fins al 3 de març de 2007.

Barcelona, 18 de març de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.066.025)
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ORDRE ENS/137/2003, de 24 de març, per
la qual es modifiquen per al curs 2003-2004
els preus públics per a determinats serveis
de l’ensenyament telemàtic a distància en
l’ensenyament secundari obligatori i el bat-
xillerat, prestats per l’Institut Català d’En-
senyament Secundari a Distància.

Per mitjà de l’Ordre de 14 de juliol de 1998
es van crear els preus públics per determi-
nats serveis de l’ensenyament telemàtic a
distància en la modalitat de batxillerat de ci-
ències de la naturalesa i de la salut, pres-
tats per l’Institut Català d’Ensenyament Se-
cundari a Distància.

Durant el curs 2003-2004 es modifiquen
els imports dels preus públics esmentats i
es fa extensiva la utilització d’aquests ser-
veis a les altres modalitats de batxillerat i a
l’ensenyament secundari obligatori.

Atès que als serveis de drets de conne-
xió al campus virtual i manteniment de la
connexió de l’ensenyament telemàtic a dis-
tància de batxillerat, els és d’aplicació l’ar-
ticle 23 de la Llei 15/1997, de 24 de de-
sembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
1.1 Modificar l’import del preu públic pel

servei de drets de connexió al campus virtu-
al en l’ensenyament telemàtic a distància de
batxillerat, prestat per l’Institut Català d’En-
senyament Secundari a Distància, creat mit-
jançant el Decret 111/1992, d’11 de maig.

1.2 Aquest servei es fa extensiu a l’en-
senyament secundari obligatori prestat per
l’Institut esmentat.

1.3 Fixar en 34 euros per curs el preu pú-
blic pel servei de drets de connexió al cam-
pus virtual en l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància, per al curs 2003-2004

Article 2
2.1 Modificar l’import del preu públic pel

servei de manteniment de la connexió al
campus virtual, que inclou el correu elec-
trònic i l’accés a internet, en l’ensenyament
telemàtic a distància de batxillerat, prestat
per l’Institut Català d’Ensenyament Secun-
dari a Distància, creat mitjançant el Decret
111/1992, d’11 de maig.

2.2 Aquest servei es fa extensiu a l’en-
senyament secundari obligatori prestat per
l’Institut esmentat.

2.3 Fixar en 19,60 euros per semestre
el preu públic pel servei de manteniment de
la connexió al campus virtual, que inclou el
correu electrònic i l’accés a internet, per al
curs 2003-2004.

Article 3
Els preus públics seran exigibles en inici-

ar-se la prestació dels serveis.

Article 4
Als alumnes de famílies nombroses els se-

ran aplicables les exempcions i bonificaci-
ons establertes en la legislació vigent rela-
tiva a la protecció d’aquestes famílies.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments que preveu la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

Barcelona, 24 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.083.015)

ORDRE ENS/140/2003, de 24 de març, de
convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a grups d’alumnes que cursen en-
senyaments postobligatoris en centres d’en-
senyament secundari de Catalunya, per a
la realització de pràctiques en empreses o
institucions d’altres països.

En el marc del conjunt de relacions esco-
la-empresa, es realitzen molts projectes
d’estades o intercanvis d’alumnes de for-
mació professional entre diversos països per
tal de dur a terme experiències de pràcti-
ques en empreses o institucions.

En la majoria dels casos, aquestes expe-
riències no es poden dur a terme per les
dificultats econòmiques dels alumnes per
poder sufragar els costos dels desplaça-
ments i l’estada.

El Departament d’Ensenyament, amb la fi-
nalitat de facilitar a l’alumnat el coneixement
de la realitat d’altres països i d’afavorir la re-
alització de les experiències esmentades,
considera oportú obrir una convocatòria
pública per a la concessió d’ajuts a grups
d’alumnes de centres d’ensenyament secun-
dari postobligatori que organitzin estades o
intercanvis per a la realització de pràctiques
en empreses de països estrangers.

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 l’ús de les facultats que atribueixen l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurí-
dic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 93 del Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre, i a proposta de la
Direcció General de Formació Professional,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts a grups d’alumnes que cursen en-
senyaments postobligatoris en centres d’en-
senyament secundari de Catalunya, per a la
realització de pràctiques en empreses o ins-
titucions d’altres països durant l’any 2003.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

convocatòria, les quals s’estableixen a l’an-
nex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Els ajuts esmentats cobriran fins a un mà-

xim del 80% de les despeses derivades de
la realització de les estades o intercanvis.

Es destina a la concessió d’aquests ajuts
un import total màxim de 692.500,00 euros,
a càrrec de la posició pressupostària 1305
D/482130200/4228, del pressupost de la
Generalitat per a l’any 2003.

Article 4
Els beneficiaris estan obligats a facilitar

tota la informació requerida pels òrgans de
control de l’Administració. Per justificar el
compliment de la finalitat per a la qual s’ha
concedit l’ajut i de l’aplicació dels fons per-
cebuts per a aquesta finalitat, s’haurà de
seguir el que estableix l’apartat 8 de l’an-
nex 1 d’aquesta Ordre.

Article 5
Es delega en la directora general de For-

mació Professional la competència per re-
soldre aquesta convocatòria.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, es podrà interposar re-
curs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que disposa l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potesta-
tivament 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, 24 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 L’objecte d’aquests ajuts és que els
alumnes de l’ensenyament secundari pos-
tobligatori realitzin pràctiques en empreses
o institucions ubicades en altres països,
amb la finalitat que coneguin la seva rea-
litat sociolaboral i puguin practicar l’idio-
ma del país d’acollida i també que guanyin
en experiències en la seva especialització.
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—2 Beneficiaris
2.1 Poden ser beneficiaris dels ajuts es-

mentats els grups d’alumnes de centres
públics i privats de Catalunya matriculats a
cicles formatius i batxillerat i els inscrits en
cursos autoritzats pel Departament d’Ense-
nyament, que incloguin una activitat trans-
nacional, que vulguin realitzar pràctiques en
empreses o institucions i que tinguin conei-
xements a nivell de conversa d’anglès o de
l’idioma del país a visitar. El coneixement de
l’idioma s’acreditarà mitjançant les avalua-
cions realitzades pel professorat de llengua
estrangera dels alumnes que formen el grup.

2.2 També poden sol·licitar els ajuts es-
mentats aquells grups d’alumnes de cen-
tres docents que formin part d’un progra-
ma o projecte europeu subvencionat per la
Unió Europea, de característiques similars
a l’objecte de la present convocatòria, que
organitzin intercanvis i que s’acullin a les ma-
teixes condicions establertes en aquestes
bases.

—3 Condicions de les estades o inter-
canvis.

3.1 Les estades o intercanvis s’han de re-
alitzar durant l’any 2003 i s’han d’organitzar
entre grups d’alumnes dels centres sol·licitants
i centres estrangers que ofereixin formació en
nivells equivalents, empreses o institucions.

3.2 Els centres docents receptors s’han
de comprometre a fer possible l’acolliment
dels alumnes i a facilitar les empreses per a
la realització de les pràctiques.

3.3 Les estades dels alumnes tindran
una durada de 15 dies com a mínim.

3.4 Es preveu la possibilitat d’estades o
intercanvis individuals, sempre que les carac-
terístiques del centre o de la zona ho justifi-
quin i que, en tot cas, formin part d’un projec-
te pedagògic supervisat i presentat pel centre
on estiguin matriculats aquests alumnes.

3.5 Per a la realització de les estades o
intercanvis s’ha d’elaborar un projecte peda-
gògic, que estigui relacionat amb la progra-
mació i l’especialitat que cursen els alumnes.

3.6 En cap supòsit la realització de les
pràctiques no comportarà relació laboral o
administrativa.

—4 Les sol·licituds subscrites pel director/
a del centre s’han d’adreçar a la directora
general de Formació Professional i s’han de
presentar al Departament d’Ensenyament,
Subdirecció General de Programes i Recur-
sos de la Direcció General de Formació
Professional (Via Augusta, 202, 1D, 08021
Barcelona), directament, o per qualsevol
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de les sol·licituds
és de 20 dies hàbils, comptats des de l’en-
demà de la data de publicació d’aquesta
Ordre al DOGC.

—5 Al model de sol·licitud que figura a
l’annex 2 d’aquesta Ordre s’hauran de fer
constar totes les informacions descrites. A
més, s’hi adjuntarà necessàriament la do-
cumentació següent:

5.1 Projecte pedagògic amb els objec-
tius de l’estada o intercanvi i la programació
de les activitats a realitzar en el qual s’espe-
cifiqui, com a mínim els següents punts:

a) Breu referència sobre l’oferta educati-
va i el PEC (Projecte Educatiu del Centre) del
centre que sol·licita l’ajut i les característiques
socials i econòmiques del seu entorn.

b) Tractament de les llengües al centre i
en concret pel que fa als alumnes subjectes
de l’estada o intercanvi.

c) Objectius i contingut específics de l’es-
tada a l’estranger dins del programa gene-
ral del curs. Resultats que s’espera obtenir.

d) Programa pedagògic per a la prepa-
ració dels alumnes de Catalunya per parti-
cipar en l’estada o intercanvi, en el qual
s’especifiquin les activitats encaminades a
apropar-los a la realitat del país a visitar.

e) Calendari de les activitats a desenvo-
lupar en el país d’acollida.

f) Mètodes de seguiment i avaluació pre-
vistos de l’estada formativa i les activitats
en empreses dels alumnes catalans a l’es-
tranger on constin quines eines i documents
han estat utilitzats (quadern de seguiment
de pràctiques a l’estranger, convenis, do-
cument Europass, etc.).

g ) Descr ipc ió de l  cent re  est ranger
d’acollida.

h) En el cas que hi hagi reciprocitat i inter-
canvi d’alumnes amb el centre soci, progra-
ma de l’estada dels estudiants estrangers a
Catalunya amb indicació tant de les empre-
ses on realitzaran les pràctiques com dels sis-
temes per fer-ne el seguiment, així com els
sistemes d’informació als alumnes estrangers
sobre l’àrea geogràfica on estaran ubicats, els
llocs on realitzaran les pràctiques, les propos-
tes d’activitats, visites, recepció, etc.

5.2 Escrit on consti:
a) Criteris de selecció dels alumnes.
b) Elaboració dels materials d’informació.
c) Classes de reforç de llengua estran-

gera (programació).
d) Horari de les activitats de preparació

lingüística i cultural.
5.3 Escrit del director/a del centre en què

accepta el compromís de realitzar les activi-
tats que comporti l’estada o intercanvi.

5.4 Compromís formal d’acceptació de
les activitats que comporta l’acolliment dels
joves i l’organització del programa a desen-
volupar, signat pel director de l’entitat, cen-
tre docent o empresa estrangera.

5.5 Nom i número de DNI del professo-
rat acompanyant i especialitat o matèria que
imparteixen.

5.6 Pressupost de l’estada o intercan-
vi, que ha d’incloure:

a) Despeses de viatge dels alumnes.
b) Despeses de viatge dels professors

acompanyants.
c) Despeses d’allotjament i manutenció.
d) Despeses de les activitats a desenvo-

lupar en el país d’acollida i que estiguin re-
lacionades amb el que s’ha descrit en el pro-
jecte pedagògic.

5.7 En el cas que aquest grup d’alum-
nes formi part d’un programa o projecte
europeu, cal especificar l’import de la sub-
venció rebuda de la Unió Europea.

5.8 Certificat del secretari/ària del centre
conforme el projecte d’estada o intercanvi ha
estat autoritzat pel consell escolar del centre.

—6 Els projectes presentats seran avalu-
ats per una comissió de selecció nomena-
da per la directora general de Formació Pro-
fessional, que estarà formada pel subdirec-

tor general de Programes i Recursos, el sub-
director general de la Inspecció d’Ensenya-
ment, la cap del Servei de Relacions Esco-
la-Empresa, la responsable de la Gestió
Econòmica de Programes Educatius i dos
assessors tècnics docents.

6.1 Es tindrà en compte en la conces-
sió dels ajuts:

a) La qualitat del projecte pedagògic, en
funció de l’adequació a les necessitats de
la formació dels alumnes i a les possibilitats
del centre.

b) Que es realitzi en dos torn, és a dir,
amb reciprocitat i en règim d’intercanvi.

c) Que el model d’allotjament escollit si-
gui el familiar

d) Que s’utilitzi el document Europass-
Formació.

e) L’entorn socioeconòmic del centre.
f) Que per a la realització del viatge s’uti-

litzin els mitjans de transport econòmica-
ment més rendibles.

g) Que l’estada o intercanvi es realitzi en
centres docents situats en regions europe-
es que hagin signat acords de cooperació
amb la Generalitat de Catalunya.

6.2 La directora general de Formació
Professional resoldrà, per delegació, aques-
ta convocatòria en el termini màxim de tres
mesos, comptats des de l’endemà de la fi-
nalització del termini de presentació de les
sol·licituds. Les sol·licituds presentades
s’entendran desestimades per silenci admi-
nistratiu, si no hi recau resolució expressa
en el termini esmentat,

6.3 La resolució de concessió es notifi-
carà a les persones interessades, amb indi-
cació de si exhaureix o no la via administra-
tiva, dels possibles recursos i dels òrgans
davant els quals es poden interposar.

—7 Els centres seleccionats, una vegada
rebuda la notificació, hauran de presentar a
la Subdirecció General de Programes i Re-
cursos, de la Direcció General de Formació
Professional, en el termini de 15 dies, la
següent documentació:

a) Calendari definitiu de realització de l’in-
tercanvi.

b) Relació nominal, amb nom, DNI i es-
pecialitat, dels alumnes de Catalunya parti-
cipants.

c) Dades bancàries del centre, amb indi-
cació del NIF, banc, oficina, codi i número
de compte.

d) Nom i raó social de les empreses es-
trangeres on els alumnes de Catalunya fa-
ran les pràctiques o el compromís formal del
centre estranger associat de facilitar les
dades esmentades de l’intercanvi.

e) En cas de reciprocitat, llistat definitiu,
amb nom i raó social, de les empreses de
Catalunya on els estudiants estrangers fa-
ran les seves pràctiques.

f) Autorització del pare o tutor, en cas dels
alumnes menors d’edat.

g) Document acreditatiu de la subscrip-
ció d’una pòlissa d’accidents que cobreixi
el viatge i l’estada a l’estranger del grup.

L’incompliment dels requisits que estableix
la present convocatòria comportarà l’exclu-
sió del centre de la participació en el projecte.

Un cop rebuda la documentació exigida,
el Departament d’Ensenyament procedirà a
lliurar als centres beneficiaris una bestreta
del 85% de la quantitat concedida per a la
realització de l’estada o intercanvi.
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—8 Un cop finalitzada l’estada o intercan-
vi, el centre docent haurà de trametre a la
Direcció General de Formació Professional,
en el termini de 30 dies la documentació jus-
tificativa següent:

a) Una certificació del director del cen-
tre, aprovatòria dels comptes, en què es faci
constar la quantitat total concedida i la
correcta aplicació dels fons a la finalitat
subvencionada. Caldrà justificar-ho mitjan-
çant la presentació de factures o rebuts,
originals, que acreditin el pagament de to-
tes les despeses incloses en el pressupost
presentat d’acord amb l’apartat 5.6. S’ad-
juntarà una relació detallada i per concep-
tes de les factures i/o rebuts presentats.

b) Una memòria (màxim 25 fulls) de les
pràctiques i activitats realitzades.

Una vegada justificada la subvenció con-
cedida, el Departament d’Ensenyament lliu-
rarà als centres el 15% restant.

Aquesta justificació s’haurà de presentar,
en tot cas, abans del 31 de desembre de
2003.

—9 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat o, si
s’escau, al reintegrament de les quantitats
no justificades i serà motiu d’exclusió en
properes convocatòries.

ANNEX 2

Model de sol·licitud

Logotip del centre

Sr./Sra. (nom i cognoms) director/a del
centre (nom del centre) de (localitat)

Sol·licito:

La participació d’aquest centre en la con-
vocatòria pública per a la concessió d’ajuts
a grups d’alumnes que cursen ensenya-
ments postobligatoris en centres d’ensenya-
ment secundari de Catalunya, per a la rea-
l i tzació de pràct iques en empreses o
institucions d’altres països durant l’any
2003, d’acord amb les dades següents:

Dades del centre:
Nom:
NIF:
Adreça:
Codi centre:
Població:
Codi postal:
Comarca:
Delegació territorial:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Públic:
Privat:
Professorat responsable del grup d’alum-
nes:
Nom: (nom i cognoms)
DNI: (núm.)
Especialitat: (indiqueu-la)
Dades dels alumnes:
Nombre d’alumnes:
Curs/nivell:
Especialitat:
Número de dies d’estada al país de destí:
Dates previstes per al viatge:

Dades del centre, empresa o institució es-
trangers:
Nom:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Regió:
País:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Persona de contacte:

Documentació que s’adjunta:
a) Projecte pedagògic de l’intercanvi.
b) Informe on consten els punts a, b, c i

d del punt 5.2 de la convocatòria.
c) Escrit del director/a del centre amb

l’acceptació de les activitats.
d) Compromís d’intercanvi del centre es-

tranger.
e) Pressupost desglossat de despeses.
f) Certificat d’autorització del consell es-

colar del centre.

I, per tot això, demano que sigui admesa
aquesta sol·licitud.

Localitat, dia, mes i any

(signatura i segell)

Directora general de Formació Professional

(03.077.027)

RESOLUCIÓ ENS/738/2003, de 7 de març,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Rialla, de Barcelona.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits 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 l’obertura del centre docent
privat Rialla, de Barcelona, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

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

Així mateix, poden interposar 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, 7 de març de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08060711.
Denominació: Rialla.
Adreça: c. Mata, 4-8.
Titular: María Isabel Roldan Andrade.
NIF: 38090658J.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Rialla, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

(03.050.147)

RESOLUCIÓ ENS/773/2003, de 25 de
març, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 21 de gener de 2003, del re-
curs de reposició interposat per la titularitat
del centre docent privat Santapau-Pifma, de
Barcelona, contra la Resolució ENS/1909/
2002, de 18 de juny.

Per la Resolució ENS/1909/2002, de 18
de juny (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002),
es van resoldre de forma definitiva les sol·li-
cituds de renovació dels concerts educa-
tius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris, que prèviament
s’havien resolt provisionalment per la Reso-
lució ENS/1417/2002, de 14 de maig
(DOGC núm. 3643, de 27.5.2002).

D’acord amb l’annex 3 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre Santapau-Pifma,
de  Barce lona ,  amb número  de  cod i
08037346, el concert educatiu per a diver-
ses unitats de cicles formatius de grau mitjà
i grau superior, alhora que se li denegava el
concert per a 1 unitat de segon curs de cicle
formatiu de grau superior de sistemes de te-
lecomunicació i informàtics (CFPS 0854).
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Contra aquesta Resolució, el centre San-
tapau-Pifma va interposar un recurs de re-
posició, pel qual reclamava una unitat con-
certada de cicle formatiu de grau superior
que s’ha estimat per la Resolució de 21 de
gener de 2003.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 21
de gener de 2003, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Santapau-Pifma, de Barcelona, amb núme-
ro de codi 08037346, contra la Resolució
ENS/1909/2002, de 18 de juny, per la qual
s’eleva a definitiva la Resolució ENS/1417/
2002, de 14 de maig , per la qual es resol
amb caràcter provisional la renovació dels
concerts educatius de diversos centres do-
cents privats per als nivell postobligatoris.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat de segon curs de cicle formatiu
de grau superior de sistemes de telecomu-
nicació i informàtics (CFPS 0854).

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

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

Barcelona, 25 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.079.096)

RESOLUCIÓ ENS/774/2003, de 20 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Esc. Prof. Salesiana, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Esc. Prof. Salesiana, de
Barcelona, en petició d’ampliació dels ense-
nyaments de formació professional de grau
mitjà, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits

mínims dels centres que imparteixen ensenya-
ments de règim general no universitaris; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el rè-
gim d’autorització dels centres docents pri-
vats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professional
a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Esc. Prof. Salesiana, de Barcelona, per l’au-
torització d’ampliació dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, en els
termes que s’especif iquen 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.

Barcelona, 20 de març de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014279.
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 42.
Titular: Congregació Salesiana.
NIF: Q0800036F.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’administració amb el cicle formatiu
de gestió administrativa, amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars; i  a la família
d’arts gràfiques, amb el cicle formatiu de
impressió en arts gràfiques amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 6 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat
per a 210 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 2 grups amb ca-

pacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars).

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips electrònics de consum amb
4 grups amb capacitat per a 120 llocs es-
colars i cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars (en cap cas un
grup superarà els 30 llocs escolars).

Família de manteniment de vehicles d’au-
topropulsió: cicle formatiu d’electromecànica
de vehicles amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars (en cap cas un grup supe-
rarà els 30 llocs escolars).

Família d’arts gràfiques: cicle formatiu de
preimpressió en arts gràfiques amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars i cicle
formatiu d’impressió en arts gràfiques amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars (en cap cas un grup superarà els 30 llocs
escolars).

Família de fusta i moble: cicle formatiu de
fabricació a mida i instal·lació de fusteria i
moble amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars (en cap cas un grup superarà
els 30 llocs escolars) i cicle formatiu de fabri-
cació industrial de fusteria i moble amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de mecanització amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars).

Formació professional de grau superior:
Família d’arts gràfiques: cicle formatiu de

disseny i producció editorial amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (en cap
cas un grup superarà els 30 llocs escolars).

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de desenvolupament de productes
electrònics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars, cicle formatiu de regu-
lació i control automàtics amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars, cicle for-
matiu de sistemes de telecomunicació i in-
formàtics amb 4 grups amb capacitat per a
120 llocs escolars i cicle formatiu d’instal·la-
cions electrotècniques amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars).

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de desenvolupament de projectes
mecànics amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars i cicle formatiu de produc-
ció per mecanització amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars).

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars i cicle formatiu d’administra-
ció de sistemes informàtics amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup superarà els 30 llocs escolars).

(03.058.202)

RESOLUCIÓ ENS/775/2003, de 13 de
març, per la qual es convoquen proves d’ac-
cés als ensenyaments de grau superior de
dansa per al curs 2003-2004.

D’acord amb el Reial decret 1463/1999,
de 17 de setembre, pel qual s’estableixen
els aspectes bàsics del currículum dels
ensenyaments de grau superior de dansa i
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se’n regulen les proves d’accés, el Depar-
tament d’Ensenyament ha de convocar i
organitzar les proves d’accés per valorar la
maduresa, els coneixements, les aptituds i
les habilitats específiques de les persones
aspirants a cursar aquests ensenyaments.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Convocatòria i nombre de places
Es convoquen les proves d’accés del curs

2003-2004 a les diferents especialitats dels
estudis superiors de dansa.

El nombre de places ofertades per a cada
especialitat es farà públic pel Conservatori
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.
Les places seran cobertes per ordre decrei-
xent de puntuacions obtingudes a la prova
d’accés, amb prioritat per a les persones
aspirants que s’hagin presentat en el cen-
tre en què volen cursar els estudis.

—2 Persones aspirants
2.1 Per participar a les proves d’accés a

les diferents especialitats dels ensenyaments
de grau superior de dansa caldrà haver su-
perat el batxillerat o estudis equivalents, i el
tercer cicle del grau mitjà de dansa.

2.2 No obstant les exigències de l’apar-
tat anterior, també es podrà accedir al grau
superior de dansa, sense complir els requi-
sits acadèmics esmentats, mitjançant la
superació d’una prova d’accés a l’especia-
litat a què s’opti.

—3 Inscripció a la prova
3.1 La sol·licitud d’inscripció a les pro-

ves es podrà presentar entre els dies 22
d’abril i 5 de maig al Conservatori Superior
de Dansa de l’Institut del Teatre, pl. Marga-
rida Xirgu, s/n, Barcelona.

3.2 S’adjuntarà a la sol·licitud:
Fotocòpia del document d’identitat.
Documents acreditatius del compliment

dels requisits acadèmics exigits a l’apartat
2.1 d’aquesta Resolució.

Quatre fotografies amb mida de carnet,
amb el nom escrit al darrera.

Currículum amb una fotografia.
Memòria justificativa dels treballs i activi-

tats realitzats en relació amb l’especialitat a
la qual es vol accedir (únicament aspirants
sense requisits acadèmics).

3.3 En fer la inscripció la persona aspi-
rant haurà de determinar l’especialitat en la
qual es vol inscriure.

—4 Objectiu
L’objectiu de les proves per a les perso-

nes aspirants amb requisits serà verificar
la possessió d’aptituds específiques per
cursar amb aprofitament els estudis de l’es-
pecialitat a la qual s’opta.

L’objectiu de les proves per a les perso-
nes aspirants sense requisits és demostrar
la possessió, tant dels coneixements i ap-
tituds propis del grau mitjà, com de les ha-
bilitats específiques i coneixements bàsics
necessaris per cursar amb aprofitament els
ensenyaments de grau superior.

—5 Tribunals avaluadors
Les persones que componen els tribunals

qualificadors seran nomenades per la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva.

Els tribunals qualificadors, un per cada es-
pecialitat, constaran d’un president o presi-
denta i quatre vocals: persones titulades de
l’especialitat, docents d’ensenyament supe-
rior amb coneixements específics de l’àm-
bit o persones de notori prestigi en el ter-
reny professional.

—6 Desenvolupament i supervisió de les
proves

Les proves es desenvoluparan a partir del
dia 19 de maig al Conservatori Superior de
Dansa de l’Institut del Teatre.

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

—7 Contingut de les proves
7.1 El primer exercici de les proves a què

fa referència al apartat 2.1 (aspirants amb re-
quisits) d’aquesta Resolució serà escrit i comú
a les dues especialitats; versarà sobre temes
generals relacionats amb la dansa i té com a
objectiu comprovar la formació artística de la
persona aspirant a través de la utilització del
llenguatge, la comprensió de conceptes i la
capacitat de relacionar i sintetitzar.

Consistirà en un comentari escrit, que
tractarà sobre aspectes de cultura general
i aspectes concrets de dansa referits a ví-
deos i textos suggerits en la relació que
s’haurà fet pública prèviament. Serà quali-
ficat entre 0 i 10 punts i serà necessària una
puntuació mínima de 5 punts per poder
continuar la prova.

L’endemà de la seva finalització es faran
públiques al Conservatori Superior de Dan-
sa de l’Institut del Teatre les llistes amb les
qualificacions provisionals. Dins dels dos dies
següents la persona aspirant podrà reclamar
per escrit la revisió de la qualificació provisi-
onal, que serà resolta en igual termini.

7.2 El primer exercici de la prova esmen-
tada a l’apartat 2.2 (aspirants sense requi-
sits) d’aquesta Resolució, consistirà en l’ex-
posició oral dels treballs i activitats realitzats
en l’àrea de l’especialitat corresponent, se-
guida d’un debat al respecte amb el tribunal,
en el qual aquest podrà formular a la perso-
na aspirant preguntes amb format similar al
descrit a l’apartat 7.1 d’aquesta Resolució,
que es podran contestar per escrit, sobre
temes generals relacionats amb la dansa, per
tal d’avaluar la seva maduresa intel·lectual,
formació artística i activitats desenvolupades
en l’àmbit de la dansa. Per a la realització
d’aquest exercici les persones aspirants
hauran d’aportar, prèviament a la seva cele-
bració, una memòria justificativa i documen-
tació dels treballs i activitats realitzats. Serà
qualificat entre 0 i 10 punts i serà necessària
una puntuació mínima de 5 punts per poder
continuar la prova. Dos dies després de la
seva finalització es farà pública la relació de
persones aspirants que l’han superat. Dins
dels dos dies següents al de publicació de
resultats se’n podrà instar per escrit una re-
visió, tot manifestant les al·legacions que es
considerin pertinents, al tribunal qualificador,
que emetrà resolució en igual termini.

7.3 El segon exercici de les proves es-
mentades, tant a l’apartat 2.1 com a l’apar-
tat 2.2, d’aquesta Resolució, es referirà a
l’especialitat elegida i tindrà caràcter teori-
copràctic. Tindrà com a objectius:

a) En l’especialitat de pedagogia de la
dansa: avaluar els coneixements generals
tècnics, artístics, creatius i interpretatius de

la dansa, que posseeix la persona aspirant
i la seva aptitud per transmetre’ls.

b) En l’especialitat de coreografia i tècni-
ques d’interpretació de la dansa: avaluar els
coneixements generals del repertori coreogrà-
fic i de les tècniques de dansa que posseeix
la persona aspirant i la seva aptitud per ana-
litzar els recursos emocionals, expressius i
artístics que són necessaris per a la creació.

Aquest exercici es qualificarà entre 0 i 10
punts, i per a la seva superació serà precís
obtenir una puntuació igual o superior a 5
punts.

—8 Exposició oral
Les persones aspirants, amb requisits o

sense, disposaran d’un exercici d’exposició
oral de caràcter voluntari.

En el cas de la prova d’accés a què fa
referència a l’apartat 2.1, la persona aspi-
rant podrà fer una exposició oral sobre un
tema lliure relacionat amb l’especialitat cor-
responent.

En el cas de la prova d’accés a què fa
referència a l’apartat 2.2 d’aquesta Resolu-
ció, la persona aspirant podrà complemen-
tar l’exposició feta en el primer exercici.

El centre farà públic el calendari i durada
de l’exposició amb una antelació mínima de
2 dies. En igual termini la persona aspirant
haurà de manifestar al tribunal avaluador la
intenció de fer aquest exercici.

—9 Qualificació global
La qualificació global de la prova resultarà

de calcular la mitjana aritmètica entre les pun-
tuacions obtingudes. Si el tribunal ho consi-
dera oportú, l’exposició oral servirà per mi-
llorar fins a 1 punt la qualificació global. Per
a la superació de la prova serà necessari
aprovar cadascun dels exercicis que la com-
ponen. El centre farà pública una única llista
definitiva d’aspirants que superen la prova.

—10 Reclamacions
10.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del Conservatori Superior de
Dansa de l’Institut del Teatre, durant els tres
dies hàbils següents al de la publicació del
resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal avalu-
ador es reunirà per examinar-les i resoldre-
les i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió.
Al peu de la llista de publicació del re-

sultat de les reclamacions, s’indicarà el
termini i l’òrgan davant el qual es podrà
presentar reclamació.

10.2 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat a la delega-
ció territorial corresponent a través de la di-
recció del centre, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació
del resultat.

El director o directora trametrà a la dele-
gació territorial les reclamacions que rebi, jun-
tament amb la còpia de la primera reclama-
ció i la còpia de l’acta de la reunió del tribunal
avaluador en la qual s’hagi estudiat la recla-
mació, la còpia de les proves realitzades per
la persona aspirant, la copia del currículum
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i qualsevol altra documentació que, a inicia-
tiva pròpia o a instància de la persona inte-
ressada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la de-
legació territorial trametrà les reclamacions
deu dies abans a la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa amb tota la
documentació i l’informe de la Inspecció
d’Ensenyament. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa les resoldrà
abans de deu dies, amb notificació a la
persona interessada.

—11 Nombre de convocatòries
Cada aspirant disposarà d’un nombre mà-

xim de quatre convocatòries per superar la
prova d’accés o per millorar la qualificació.

—12 Validesa de la prova
La superació de la prova d’accés faculta

únicament per matricular-se en el curs aca-
dèmic per al qual ha estat convocada.

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, 13 de març de 2003

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

(03.056.104)

RESOLUCIÓ ENS/776/2003, de 20 de
març, per la qual s’implanta l’ensenyament
de l’idioma àrab a diverses escoles oficials
d’idiomes.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
ensenyaments d’idiomes aconsella la im-
plantació de l’ensenyament de l’idioma àrab
a diverses escoles oficials d’idiomes.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Implantar l’ensenyament de l’idioma
àrab a les escoles oficials d’idiomes que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes acadèmics i administratius des de
l’inici del curs escolar 2002-2003.

—2 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

—3 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, 20 de març de 2003

p. d. (Resolució d’1.6.2001, DOGC
d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Gironès
Municipi: Girona.
Denominació: EOI de Girona.
Codi: 17004852.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Tarragonès.
Municipi: Tarragona.
Denominació: EOI de Tarragona.
Codi: 43006940.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA.

Comarca: Segrià.
Municipi: Lleida.
Denominació: EOI de Lleida.
Codi: 25006252.

(03.058.205)

RESOLUCIÓ ENS/788/2003, de 18 de març,
de convocatòria de concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants per cobrir places
vacants o substitucions en règim d’interinitat
en centres docents públics d’ensenyaments
no universitaris per al curs 2002-2003.

L’article 1 del Decret 133/2001, de 29 de
maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), so-
bre la regulació de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent, preveu, per tal de
cobrir-ne les necessitats, la convocatòria de
concurs públic de mèrits per formar part de
la borsa de treball del personal interí docent,
segons les necessitats del servei.

L’article 5 del Decret 133/2001, de 29 de
maig, preveu que la llista única a Catalunya
dels aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat està for-
mada, per ordre de prelació, per:

El personal que hagi prestat serveis com a
interí d’algun cos docent no universitari a l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Les persones que formen part de la llista
d’admesos d’alguna de les convocatòries de
concurs públic que ha realitzat el Departament
d’Ensenyament des del mes de setembre de
1996 per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat, i que encara no han estat
nomenats com a personal interí.

Aquestes persones s’ordenen segons l’any
de la convocatòria en què van participar i,
dintre d’aquest, segons el número d’ordre
assignat en funció del barem establert a cada
convocatòria. A cada curs s’hi afegiran les
persones que hagin estat admeses en les
convocatòries corresponents a aquell curs.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa de prou aspirants d’aquesta llis-
ta, o bé el nombre d’aquests es considera
insuficient per cobrir les necessitats previs-
tes per a aquest curs, cal disposar de nous
candidats per tal d’ampliar la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat per al curs 2002-2003.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions
en règim d’interinitat en centres docents
públics d’ensenyaments no universitaris
dependents del Departament d’Ensenya-
ment per al curs 2002-2003, per a les es-
pecialitats que s’indiquen tot seguit:

Cos de mestres

Codi Especialitat

ALL Audició i llenguatge
EES Educació especial
PAN Educació primària, anglès
PEF Educació primària, educació física
PFR Educació primària, francès
PMU Educació primària, música

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi Especialitat

AN Anglès
CLA Cultura clàssica
DI Dibuix
ECO Economia
FQ Física i química
FR Francès
GR Grec
LA Llatí
MA Matemàtiques
MU Música
502 Anàlisi i química industrial
504 Construccions civils i edificació
507 Informàtica
510 Organització i gestió comercial
511 Organització i processos de manteni-

ment de vehicles
512 Organització i projectes de fabricació

mecànica
513 Organització i projectes de sistemes

energètics
523 Processos i productes de fusta i mobles
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics
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Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional

Codi Especialitat

601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips

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

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

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

mecànica
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
621 Processos comercials
623 Producció en arts gràfiques
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

Codi Especialitat

133 Alemany
135 Italià
136 Japonès
138 Rus
192 Francès
193 Anglès

—2 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Recursos Humans.

—3 Per formar part de la borsa de treball
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la Unió
Europea i ratificats per l’Estat espanyol, o estar
inclòs en algun dels supòsits que preveu la
Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’ac-
cés a determinats sectors de la funció públi-
ca dels nacionals dels estats membres de la
Comunitat Europea, modificada per la Llei 55/
1999, de 29 de desembre.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estat afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici del tipus de lloc de tre-
ball que s’hagi d’ocupar.

d) No haver estat separat mitjançat expe-
dient disciplinari del servei de cap de les ad-
ministracions públiques, ni trobar-se inhabi-
litat per a l’exercici de les funcions públiques,
d’acord amb el que s’especifica a l’annex 3.
Els aspirants amb nacionalitat no espanyola
hauran d’acreditar igualment que no es tro-
ben sotmesos a cap sanció disciplinària o
condemna penal que impossibiliti l’accés a
la funció pública en el seu estat d’origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari i cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes: titulació de doctor, enginyer, ar-
quitecte, llicenciat o equivalent a efectes de
docència.

Cos de professors tècnics de formació
professional: titulació de diplomat, arquitecte
tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efec-
tes de docència.

f) Estar en possessió del certificat d’ap-
titud pedagògica, expedit per un institut de
ciències de l’educació o del títol professio-
nal d’especialització didàctica.

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin del títol de mestre,
diplomat en professorat d’educació general
bàsica i mestre d’ensenyament primari, i
aquells que participin per les especialitats
d’anàlisi i química industrial, construccions
civils i edificació, informàtica, organització i
gestió comercial, organització i processos de
manteniment de vehicles, organització i pro-
jectes de fabricació mecànica, organització
i projectes de sistemes energètics, proces-
sos i productes de fusta i mobles, sistemes
electrònics, sistemes electrotècnics i auto-
màtics del cos de professors d’ensenyament
secundari i per les especialitats del cos de
professors tècnics de formació professional.

Igualment, d’acord amb el que estableix
el Reial decret 1692/1995, de 20 d’octubre,
pel qual es regula el títol professional d’es-
pecialització didàctica, quedaran exempts
d’aquest requisit aquells que acreditin ha-
ver prestat serveis docents durant dos cur-
sos acadèmics complerts en centres públics
o privats als que fan referència els articles
10 i 13 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació.

g) Acreditar el coneixement adequat,
oral i escrit, de la llengua catalana, d’acord
amb el que estableix el Decret 244/1991,
de 28 d’octubre, sobre el coneixement de
les dues llengües oficials a Catalunya que
es requereix per a la provisió de llocs de
treball dels centres públics d’ensenyament
no universitari de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament i l’Ordre CLT/
197/2002, de 12 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents als certifi-
cats de coneixements de català de la Di-
recció General de Política Lingüística.

h) Tenir la corresponent capacitació per im-
partir les àrees i matèries curriculars corres-
ponents a l’especialitat que requereixi el lloc
de treball que s’hagi d’ocupar d’acord amb
l’annex del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El compliment dels requisits esmentats
s’entendrà que s’han de produir en la data
d’acabament del termini de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins a la finalització
del curs 2002-2003.

—4 Els qui desitgin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, a les
delegacions territorials i a la seu central del
Departament d’Ensenyament. No obstant
això, per evitar possibles demores en la seva
tramitació, és preferible que es presenti a la
delegació territorial demanada com a pre-

ferent. La sol·licitud es trobarà a disposició
de les persones interessades als llocs es-
mentats i també podrà ser impresa a través
d’Internet a la web del Departament d’En-
senyament: http://www.gencat.net/ense, i
caldrà emplenar-la segons les instruccions
que hi ha a la pàgina 2 d’aquesta. La sol·li-
citud haurà d’anar acompanyada del full de
documentació justificativa dels requisits on
es consignaran els documents que es pre-
senten per justificar que es reuneixen els
requisits exigits d’acord amb el que s’espe-
cifica a l’annex 2, així com del full de mèrits
al·legats i puntuació assignada, on hi cons-
taran els mèrits que s’al·leguen d’acord amb
el barem de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Les adreces de les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament són les
següents:

Barcelona ciutat: av. del Paral·lel, 71,
08004 Barcelona.

Barcelona comarques: c. Casp, 15,
08010 Barcelona.

Baix Llobregat: c. Laureà Miró, 328,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67, 08202 Sabadell.

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

Girona: c. Ultònia, 11, 17002 Girona.
Lleida: ptge. Pompeu, 4, 25006 Lleida.
Terres de l’Ebre: c. Poeta Vicenç García,

3, 43500 Tortosa.

—5 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, i fer-hi cons-
tar el codi que correspongui:

a) El cos o cossos en els quals desitja
ser nomenat.

b) L’especialitat o especialitats que de-
sitja impartir i per a les quals està deguda-
ment capacitat.

c) Les delegacions territorials on vol pres-
tar serveis, amb indicació de la que s’escull
com a preferent.

—6 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució és des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins
al dia 25 d’abril de 2003, ambdós inclosos.

—7 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la delegació territorial que
en cada cas hagi estat demanada com a
preferent revisarà i comprovarà la documen-
tació que hagin aportat les persones inte-
ressades justificativa de reunir els requisits
exigits, i valorarà els mèrits que hagin al·le-
gat els aspirants d’acord amb el barem de
l’annex 1, i els assignarà la puntuació que
els correspongui.

—8 Durant el mes de maig de 2003, la Di-
recció General de Recursos Humans farà pú-
blica la resolució en què declara aprovada la
llista provisional d’aspirants admesos i exclo-
sos per cobrir places vacants o substitucions
en règim d’interinitat objecte d’aquesta con-
vocatòria. En aquesta llista, que s’exposarà a
la seu del Departament d’Ensenyament i a les
seves delegacions territorials i que podrà con-
sultar-se a Internet a la web del Departament
d’Ensenyament: http://www.gencat.net/ense,
els aspirants hi figuraran per ordre alfabètic
de cognoms i per ordre de puntuació, i hi
constaran almenys les dades següents:
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Els cognoms i nom de cada aspirant.
El número del DNI o del document acre-

ditatiu de la nacionalitat, en el cas que no
tingui l’espanyola.

Les especialitats per a les quals l’aspirant
està capacitat i que pot impartir.

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

da en els apartats i subapartats que confi-
guren el barem.

El número d’ordre que ocupa a la llista.
L’àmbit o àmbits territorials sol·licitats

amb indicació del preferent.
Motiu d’exclusió dels aspirants provisio-

nalment exclosos.

—9 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposi-
ció de la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions ter-
ritorials, per tal que les persones interessa-
des puguin formular les reclamacions que
creguin oportunes davant la delegació ter-
ritorial que hagin demanat com a preferent
o presentar documentació justificativa de
mèrits ja al·legats en la sol·licitud de parti-
cipació, sempre que aquests hagin estat as-
solits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

—10 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclamaci-
ons presentades i admetrà, o no, la nova do-
cumentació justificativa lliurada, mitjançant la
resolució en què es faci pública la llista defi-
nitiva d’aspirants admesos i exclosos per
cobrir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris dependents
del Departament d’Ensenyament per al curs
2002-2003. La llista esmentada s’exposarà a
la seu del Departament d’Ensenyament i a les
seves delegacions territorials durant el mes
de juny de 2003 i també podrà consultar-se
a Internet a la web del Departament d’Ense-
nyament: http://www.gencat.net/ense.

Amb la publicació de la llista definitiva
s’entendran resoltes a tots els efectes les
reclamacions presentades contra la llista
provisional i es consideraran efectuades les
notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat 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, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Recursos Humans, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—11 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants segons la pun-
tuació total obtinguda es produeixin empats,

aquests es resoldran atenent successiva-
ment els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 1.

b) Major puntuació als subapartats del
barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 1.

c) Major edat.

—12 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2002-2003, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2002-2003.

—13 Si en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat ha comès falsedat en la presen-
tació dels documents justificatius, se li res-
cindirà el nomenament, amb l’audiència
prèvia a l’interessat, i, si escau, es passarà
el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

—14 Els aspirants podran sol·licitar un o més
àmbits territorials en els quals fer substituci-
ons, amb indicació del que escullen com a
preferent, amb el benentès que la resta rebrà
el mateix tracte sense diferenciació de prefe-
rència. Aquesta elecció de l’àmbit geogràfic
per prestar substitucions suposarà l’obligació
per part de la persona interessada d’accep-
tar qualsevol nomenament dintre de l’àmbit
escollit. El fet que no s’accepti un nomena-
ment a jornada completa inclòs a l’àmbit
sol·licitat s’entendrà com a renúncia a formar
part de la llista durant el curs 2002-2003.

Al llarg del curs les persones interessades
podran modificar el nombre de delegacions
territorials sol·licitades, ampliant o reduint els
àmbits demanats, sense que aquesta modi-
ficació impliqui la renúncia a formar part de
la llista d’aspirants per cobrir places vacants
o substitucions en règim d’interinitat.

—15 Quan correspongui nomenar un as-
pirant al qual els òrgans competents hagin
reconegut una disminució física igual o su-
perior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball apropiat.

—16 L’adjudicació de destinació sempre
serà dintre d’un dels àmbits territorials de-
manats i corresponent a un lloc de treball
d’una especialitat sol·licitada per a la qual
s’estigui habilitat. En absència de candidats
d’una determinada especialitat, la delega-
ció territorial oferirà als que la posseeixin i
no l’hagin demanada, la possibilitat de ser
nomenats per a aquest tipus de vacant.

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territori-
als i especialitats demanats a la instància.
El fet de no acceptar un nomenament impli-
carà la baixa de la llista per renúncia, tal com
estableix l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig.

—17 És motiu de baixa de la borsa de tre-
ball la renúncia, així com no acceptar la

destinació adjudicada o no prendre posses-
sió del lloc de treball adjudicat en els termi-
nis previstos sense causa justificada.

També és motiu de baixa de la borsa l’ha-
ver estat sancionat, mitjançant expedient
disciplinari, per falta notòria de rendiment o
per incompliment greu dels deures i les obli-
gacions derivats de les funcions pròpies del
lloc de treball.

Així mateix, no serà inclòs a la borsa de
treball docent, una vegada finalitzat el seu
nomenament, el docent que hagi mostrat un
rendiment insuficient que no comporti inhibi-
ció o una evident i documentada manca de
capacitat per ocupar el lloc de treball i que
impedeixi complir les funcions assignades,
mitjançant expedient administratiu contradic-
tori i no disciplinari, un cop escoltada la jun-
ta de personal docent corresponent.

—18 Quan la delegació territorial adjudiqui
un lloc de treball al professorat nomenat per
cobrir substitucions en règim d’interinitat,
aquest rebrà una credencial de nomenament
on s’especificaran les dates d’inici i cessament
previstes, l’especialitat del lloc de treball que
ocuparà al centre docent, i el motiu que ha
originat la vacant. Les dates especificades a
la credencial no les podrà modificar unilate-
ralment l’Administració, llevat dels casos en
què es produeixi una reincorporació anticipa-
da d’un funcionari, la qual cosa provocarà el
cessament del professorat nomenat.

—19 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin d’aplicació al moment
d’acceptació del nomenament, la persona
interessada presentarà una declaració jura-
da conforme no treballa en cap altre lloc de
treball ni públic ni privat. L’ocupació d’un
segon lloc de treball o l’exercici d’un segon
càrrec o activitat al sector públic o privat
requerirà la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que només s’atorgarà en els
casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat.

També caldrà presentar una certificació
mèdica de no patir cap malaltia ni estar
afectat de cap limitació física o psíquica
incompatible amb l’exercici del tipus de lloc
de treball que s’hagi d’ocupar.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc
de treball, i en el termini màxim de 45 dies,
el professorat nomenat rebrà el document
de nomenament corresponent, que tindrà
validesa legal a tots els efectes.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
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comú, o qualsevol altre recurs que considerin
oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Barem

Únicament es valoraran els mèrits asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Un mateix
mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments reglats corres-
ponents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments reglats cor-
responents a qualsevol nivell educatiu,
0,4166 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compul-
sada del nomenament o contracte, o certifi-
cació expedida pel director del centre corres-
ponent, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o pel secretari de la delega-
ció territorial corresponent, o bé pel secretari
del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres
col·legis professionals, sempre que aquesta
certificació pugui ser emesa d’acord amb els
seus estatuts. Els serveis prestats a l’estran-
ger s’acreditaran mitjançant certificats expe-
dits pels ministeris d’educació dels països res-
pectius, degudament traduïts a qualsevol de
les dues llengües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departa-
ment d’Ensenyament s’haurà d’acreditar la
data de finalització de la prestació del servei
mitjançant una diligència de cessament, una
certificació d’empresa o algun altre document
oficial on consti aquesta informació.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per po-
der computar els serveis prestats als becaris
de formació de docència i recerca com a ex-
periència docent, caldria que la universitat on
els ha prestat certifiqués que estan en pos-
sessió de totes i cadascuna de les facultats
pròpies dels docents (que imparteixen la
totalitat de la matèria d’un curs, que avaluen
els alumnes de la matèria esmentada i que
signen les actes corresponents).

En els dos subapartats esmentats com-
puten com a serveis docents els prestats
com a educador en llars d’infants.

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
que preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal
i com a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en els casos en què a la
certificació acadèmica no hi figurin les ex-

pressions numèriques completes, s’aplicaran
les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

facin constar tant la qualificació literal com
la numèrica, es tindrà només en considera-
ció aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal de
bé es consideraran equivalents a 6 punts i les
que tinguin l’expressió literal de convalidat o
convalidada, o d’apte o apta, seran equiva-
lents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’expres-
sió d’assignatura adaptada, caldrà aportar la
certificació acadèmica acreditativa de la pun-
tuació obtinguda en el moment de cursar l’as-
signatura segons l’antic pla d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·le-
gada com a requisit de titulació previst al
punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat els cursos de
doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5 punts.
La puntuació corresponent a la posses-

sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del mateix doctorat (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadè-
mica on consti la superació de tots els cur-
sos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del
títol de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedició d’a-
quest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de
1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries diferents
de l’al·legada com a requisit de titulació pre-
vist al punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació
al·legada com a requisit de titulació previst
al punt 3.e) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a 300
hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a 150
hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol amb especificació de les
hores de durada. Si en el títol no hi consten
les hores, certificació acreditativa expedida
per l’organisme o centre corresponent, on
constin les hores de durada, juntament amb
una fotocòpia compulsada del títol o del

rebut que acrediti el pagament corresponent
a la seva expedició. En qualsevol cas és im-
prescindible especificar les hores de dura-
da del postgrau o màster.

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament o del
de Benestar i Família o bé organitzades per
les universitats o reconegudes pel Departa-
ment d’Ensenyament, o organitzades o re-
conegudes per altres comunitats autònomes
amb plenes competències educatives, o pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acredi-
tativa expedida per l’organisme o centre cor-
responent, amb especificació de les hores de
durada (no s’acceptarà cap certificació que
no les inclogui). Per a les activitats incloses al
pla de formació o reconegudes, l’entitat col·-
laboradora corresponent hi farà constar ex-
plícitament que l’activitat en qüestió està in-
closa al pla esmentat o que està reconeguda,
i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés a la llista d’interins.

En cap cas no podran ser valorats mitjan-
çant aquest apartat els cursos realitzats per
a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

ANNEX 2

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionalitat
o, si hi manca, una fotocòpia del passaport.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar, o bé una
certificació que acrediti la realització i con-
vocatòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.
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Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un insti-
tut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, excep-
te per a les diferents especialitats de tecno-
logia i de la formació professional específica.
També podrà justificar-se mitjançant el res-
guard d’haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent
que s’acredita correspon a un centre privat,
l’esmentada certificació haurà de ser expe-
dida pel director del centre amb el vistiplau
de la Inspecció d’Ensenyament, o pel se-
cretari del col·legi de doctors i llicenciats o
d’altre col·legi professional, sempre que
aquesta cert i f icació pugui  ser emesa
d’acord amb els seus estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient disci-
plinari del servei de cap administració públi-
ca, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici
de les funcions públiques. Els aspirants que
no posseeixen la nacionalitat espanyola hau-
ran de presentar declaració jurada o prome-
sa de no estar sotmesos a sanció disciplinà-
ria o condemna penal que impossibiliti l’ac-
cés a la funció pública al seu estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acredi-
tatiu del coneixement adequat de la llengua
catalana.

—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten.

ANNEX 3

Model de declaració jurada o promesa,
apartat d) del punt 3, per a aspirants que
posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El senyor/La senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i do-
cument nacional d’identitat (número), declara
sota jurament o promet, a efectes de formar
part de la llista d’aspirants a cobrir places
vacants o substitucions en règim d’interinitat
en centres docents públics d’ensenyaments
no universitaris, que no ha estat separat/da
del servei de cap de les administracions pú-
bliques i que no es troba inhabilitat/da per a
l’exercici de les funcions públiques.

”(Localitat i data)
”(Signatura)”.
Model de declaració jurada o promesa,

apartat d) del punt 3, per a aspirants que
no posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El senyor/La senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i
passaport núm. (número), declara sota ju-

rament o promesa, a efectes de formar part
de la llista d’aspirants a cobrir places va-
cants o substitucions en règim d’interinitat
en centres docents públics d’ensenyaments
no universitaris, que no ha estat sotmès/esa
a cap sanció disciplinària o condemna pe-
nal que li impossibiliti a (estat d’origen) l’ac-
cés a la funció pública.

”(Localitat i data)
”(Signatura)”.

(03.083.102)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0337/03).

—1 Entitat adjudicadora
Organisme: Departament d’Ensenyament

de la Generalitat de Catalunya.
Dependència que tramita l’expedient: Ser-

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

Número d’expedient: 0337/03.

—2 Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: servei d’elabora-

ció i distribució de 240.000 títols acadèmics
i professionals no universitaris.

Termini d’execució: des de l’1 de maig de
2003 al 30 d’abril de 2005.

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

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 696.000,00 euros (IVA in-

clòs), desglossat en les següents anualitats:
Any 2003: 150.002,50 euros, pel període

comprès des de l’1 de maig al 31 de de-
sembre de 2003.

Any 2004: 406.000,00 euros, pel període
comprès des de l’1 de gener al 31 de de-
sembre de 2004.

Any 2005: 139.997,50 euros, pel període
comprès des de l’1 de gener al 30 d’abril
de 2005.

—5 Garanties
Provisional: 13.920,00 euros.
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

Entitat: Departament d’Ensenyament, Re-
gistre general.

Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Telèfon: 93.400.69.00.
Telefax: 93.400.69.87.
Adreça d’Internet: http://www.gencat.es/

ense/ense_lici.html
Data límit d’obtenció de documents i in-

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

—8 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 25 d’abril de

2003. En el cas que la publicació de l’anun-
ci en els butlletins oficials de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya sigui posterior al

10 d’abril de 2003, el termini per presentar
la documentació quedarà automàticament
prorrogat fins que hagin transcorregut 15
dies naturals, a partir del dia següent al de
l’última publicació. Si l’últim dia del termini
coincidís en dissabte o festiu, es prorrogarà
fins el següent dia hàbil.

Hora límit: 17.00 hores.
Documentació que cal presentar: la que

s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

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.

Termini durant el qual el licitador està obli-
gat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
Entitat: Departament d’Ensenyament,

Serveis Centrals.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat: Barcelona.
Data: 30 d’abril de 2003. Si el dia de pre-

sentació de proposicions s’ha prorrogat o
es presenten proposicions per correu, la
data d’obertura de proposicions es comu-
nicarà oportunament als interessats.

Hora: 10 h.

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

—12 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 5 de març de 2003.

Barcelona, 20 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.079.149)

ORDRE ENS/139/2003, de 25 de març, de
convocatòria de concurs públic per a l’ator-
gament d’ajuts als alumnes que pateixen
una malaltia prolongada i cursen nivells
obligatoris en centres docents sostinguts
amb fons públics.

L’article 19 del Decret 266/1997, de 17
d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes
dels centres de nivell no universitari de
Catalunya, que desplega la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’edu-
cació, reconeix el dret que tenen els alumnes
que cursen nivells obligatoris i que pateixen
una adversitat familiar, un accident o una
malaltia prolongada, a rebre l’ajut necessari
per tal d’assegurar el rendiment escolar.

Així mateix, el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a l’alum-
nat amb necessitats educatives especials,
estableix a l’article 10.2 que el Departament
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d’Ensenyament podrà col·laborar en l’aten-
ció educativa domiciliaria als alumnes en edat
d’escolaritat obligatòria que la necessitin per-
què pateixen malalties greus que no els
permeten assistir al centre docent.

El Departament d’Ensenyament vol donar
suport econòmic a les famílies que són en
aquesta situació mitjançant l’atorgament
d’ajuts per tal d’afavorir el rendiment escolar
dels alumnes matriculats en nivells obligatoris
que pateixen una malaltia prolongada que els
impedeix continuar els estudis que cursen.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol 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 que m’atribueixen
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 93 del text refós esmen-
tat, i a proposta de la Direcció General de
Centres Docents,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a l’atorgament

d’ajuts als alumnes que cursen nivells obliga-
toris en centres docents sostinguts amb fons
públics que durant el curs escolar 2002-2003
pateixin una malaltia prolongada que els im-
pedeixi continuar els estudis que cursen.

Article 2
Aprovar les bases reguladores per les

quals es regirà aquesta convocatòria, les
quals figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
Els ajuts es faran efectius amb càrrec al

crèdit 1304 D/481130600/3211 del pressu-
post de la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2003, fins a un import total màxim de
120.202,00 euros.

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 interessades po-
den interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat 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, 25 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte de la subvenció és col·laborar

amb la família de l’alumne per cobrir les des-
peses realitzades durant el curs escolar
2002-2003 quant a les classes de suport
que rep l’alumne durant el temps en què no
pot assistir al centre.

—2 Beneficiaris
Els beneficiaris d’aquests ajuts seran els

alumnes que cursin nivells obligatoris en
centres docents sostinguts amb fons públics,
dependents de la Generalitat de Catalunya,
i que durant el període objecte de convoca-
tòria hagin patit una malaltia prolongada.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds, l’informe mèdic, l’in-

forme valoratiu i el certificat del consell es-
colar, s’han de formular en impresos nor-
malitzats, els quals els seran facilitats a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament o es podran obtenir a Inter-
net http://www.gencat.es/ense.

3.2 Les sol·licituds aniran acompanya-
des de l’informe mèdic en el qual es farà
constar el diagnòstic i la previsió aproxima-
da del temps que l’alumne no podrà assistir
al centre docent, així com el nom i cognoms
del facultatiu i el número de col·legiat. El
període pel qual es pot sol·licitar l’ajut no
pot ser inferior a un mes.

3.3 El centre docent presentarà la sol·li-
citud de l’interessat, juntament amb l’informe
mèdic i el certificat del consell escolar del
centre, a les delegacions territorials o als ser-
veis centrals del Departament d’Ensenyament,
per qualsevol dels mitjans que estableix l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú. En el cas que es presenti en una ofi-
cina de correus, es farà en sobre obert per tal
que sigui datada i segellada pel funcionari de
correus abans que sigui certificada.

3.4 Al moment en què l’alumne s’incor-
pori amb normalitat a les classes, el centre
docent haurà d’enviar un informe valoratiu
del procés d’aprenentatge a la Direcció
General de Centres Docents del Departa-
ment d’Ensenyament. Aquest informe ha de
ser emplenat pel/per la professor/a que ha
tutelat el procés, d’acord amb l’informe del
consell escolar, i cal especificar-hi la data
d’inici i finalització de les classes de suport
domiciliari rebudes per l’alumne.

Tenint en compte que el període objecte
de convocatòria és el curs escolar, encara
que l’alumne continuï malalt un cop acabat
el curs, s’haurà d’enviar igualment l’informe
de valoració preceptiu fent constar com a
data de finalització de les classes de suport
l’últim dia de curs, d’acord amb el calendari
escolar per al curs 2002-2003.

Als efectes de la determinació de la quan-
tia de l’ajut, és preceptiu fer-hi constar les
dates sol·licitades.

3.5 L’últim dia del termini per a la pre-
sentació de les sol·licituds i per a la presen-
tació de l’esmentat informe és el 13 de juny
de 2003.

3.6 D’acord amb el que estableix l’arti-
cle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els
requisits que assenyala l’article anterior i els
exigits, si s’escau, per la legislació especí-
fica aplicable, s’ha de requerir l’interessat
perquè, en el termini de deu dies, esmeni la
falta o aporti els documents preceptius, amb
indicació que si no ho fa es considera que
desisteix de la seva petició, amb la resolu-
ció prèvia que s’ha de dictar en els termes
que preveu l’article 42.1 de l’esmentada Llei.

3.7 Totes les sol·licituds presentades fora
de termini o que no reuneixin tots els requisits
establerts en aquesta disposició, o les sol·li-
cituds quant a les quals no es presenti el
respectiu informe del procés d’aprenentatge
de l’alumne dins el termini esmentat, es con-
sideraran excloses d’aquesta convocatòria.

—4 Professor/a de suport
4.1 La persona que presti el servei de

classes de suport a l’alumne/a ha de tenir una
titulació acadèmica adient en relació amb el
nivell educatiu que cursi l’alumne, i ha de rebre
a canvi una contraprestació econòmica.

4.2 Durant la prestació del servei es-
mentat, la persona que el realitzi haurà de
posar-se en contacte amb el professor/a del
centre que, d’acord amb l’informe del con-
sell escolar, tutelarà el procés d’aprenentat-
ge de l’alumne/a, amb la finalitat de fer-ne
el seguiment oportú.

—5 Quantia dels ajuts
5.1 La quantia total de l’ajut es determi-

narà en funció del nombre de dies durant els
quals l’alumne ha rebut suport domiciliari en
el període que no ha assistit al centre, que no
podrà ser inferior a un mes, i d’una quantitat
fixa per dia, que variarà en funció del nivell
educatiu que estigui cursant el sol·licitant.

Així, per als alumnes matriculats a edu-
cació primària, la quantitat de l’ajut per dia
de suport no ultrapassarà els 9 euros.

Per als alumnes matriculats en educació se-
cundària obligatòria, la quantitat de l’ajut per
dia de suport no ultrapassarà els 11 euros.

5.2 Els ajuts, fins a un import màxim de
120.202,00 euros, es concediran amb càr-
rec al crèdit 1304 D/481130600/3211 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2003.

—6 Adjudicació
6.1 Es delega en el director general de

Centres Docents la facultat per resoldre
aquesta convocatòria.

6.2 La resolució del director general de
Centres Docents de concessió i desestima-
ció dels ajuts es notificarà a les persones
interessades i als centres docents.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
tes per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar de l’endemà de la data
de finalització del termini per presentar les
sol·licituds.

—7 Abonament dels ajuts
7.1 L’abonament dels ajuts es farà als

centres docents on els alumnes beneficiaris
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estiguin matriculats al moment de presentar
la sol·licitud. Aquestes quantitats s’ingressa-
ran directament al compte corrent en què
cada centre percep les dotacions econòmi-
ques per a despeses de funcionament.

7.2 El centre docent transferirà a les fa-
mílies les quantitats corresponents un cop
comprovat que s’ha abonat l’import corres-
ponent al professor que ha realitzat el su-
port domiciliari.

7.3 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitar tota la informació que els requereixin
els òrgans de control de l’Administració.

7.4 Els ajuts objecte d’aquesta convo-
catòria seran incompatibles amb la percep-
ció d’altres de naturalesa similar atorgats per
qualsevol organisme o entitat pública.

—8 La despesa que comporta l’atorgament
d’aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en
tot cas, les convocatòries futures resten
sotmeses a les disponibilitats pressupostàri-
es del Departament d’Ensenyament.

(03.058.204)

RESOLUCIÓ ENS/812/2003, de 17 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Cardenal Spínola, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Cardenal Spínola, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Cardenal Spínola, de Barcelona, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el

termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 17 de març de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08010641.
Denominació: Cardenal Spínola.
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 86.
Titular: Esclaves del Divi Cor i de Maria Im-
maculada.
NIF: Q2800389E.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Fundación Abad Oliba amb
NIF G08716128, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la seva publicació al
DOGC.

Composició del centre
Autorització d’obertura

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

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

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, i 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(03.058.206)

ORDRE ENS/149/2003, de 27 de març, de
convocatòria del IX Premi Pere Calders de
Literatura Catalana.

Ja fa nou anys que des del Departament
d’Ensenyament s’està impulsant la creació
literària en llengua catalana per part dels
docents, mitjançant la convocatòria anual del
Premi Pere Calders de Literatura Catalana.

Tot i que la professionalització dels escrip-
tors i escriptores ja és possible des de que
la nostra literatura va entrar en un procés
de plena normalització, bona part d’aquests
escriptors i escriptores catalans també es
dediquen professionalment a la docència en
els nivells d’educació primària i secundària.

Per aquest motiu el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, amb
la col·laboració del Col·legi Oficial de Doc-
tors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya i l’Associació d’Escrip-

tors en Llengua Catalana, convoca per no-
vena vegada el Premi Pere Calders de Lite-
ratura Catalana. La concessió d’aquest Pre-
mi té com a objectiu tant el reconeixement
públic de la tasca literària dels docents com
de la tasca docent dels escriptors i escripto-
res. Ensems, es vol potenciar la creació lite-
rària en llengua catalana i difondre el gust per
la lectura en el món de l’ensenyament.

Per tot això, de conformitat amb el que es-
tableix 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 Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar el IX Premi Pere Calders de Li-

teratura Catalana.

Article 2
Aprovar les bases que es publiquen a l’an-

nex d’aquesta Ordre.

Article 3
La dotació del Premi és de 6.100,00 eu-

ros, els quals es faran efectius amb càrrec a
la posició pressupostària D/480130200/3212
de l’òrgan gestor 1302 del pressupost vigent.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, els interessats poden interpo-
sar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, 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.

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

Barcelona, 27 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquest Premi és el reco-
neixement públic tant de la tasca literària
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dels docents com de la tasca docent de les
escriptores i dels escriptors, així com pro-
moure la creació literària en llengua catala-
na i difondre el gust per la lectura en el món
de l’ensenyament.

—2 Poden optar a aquest Premi els do-
cents en actiu en els nivells d’ensenyament
infantil, primari i secundari de Catalunya.

—3 Pel que fa a aquesta convocatòria, les
obres que es presentin s’hauran d’emmar-
car en la narrativa i en la prosa, hauran de
ser inèdites i estar escrites en llengua cata-
lana, i tindran una extensió aproximada
d’unes 100 pàgines.

—4 Les obres s’hauran de presentar per
quintuplicat i signades amb pseudònim. S’hi
adjuntarà un sobre tancat, a l’exterior del
qual constaran el pseudònim i el títol de
l’obra. A l’interior constaran les mateixes
dades i a més, el nom, els cognoms, l’adre-
ça i el telèfon de l’/la autor/a.

—5 Les obres s’hauran de lliurar a la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa del Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202, planta 2B, 08021 Barcelona)
abans del 5 de setembre de 2003. Es poden
lliurar directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Les obres
es podran presentar també a les oficines de
correus en sobre obert per tal que la sol·-
licitud sigui datada i segellada pel funcionari
de correus abans que sigui certificada.

—6 No podran optar a aquest Premi les
obres que hagin estat premiades en algun
altre concurs o hagin rebut algun ajut pú-
blic per a la seva confecció. Tampoc no hi
podran optar els autors o les autores que
hagin obtingut el Premi Pere Calders en
qualsevol de les edicions anteriors.

—7 Per a la concessió del Premi es cons-
tituirà un jurat format per les persones se-
güents:

President:
Pere Solà, director general d’Ordenació i

Innovació Educativa.
Vocals:
Jesús Bonals, representant del Col·legi de

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
Ciències de Catalunya.

Josep Francesc Delgado, de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana.

Olga Xirinacs, escriptora.
Isidor Cònsul, escriptor.
Secretari:
Pere Led, subdirector general de Forma-

ció Permanent i Recursos Pedagògics.

—8 El jurat decidirà tots els aspectes no pre-
vistos en aquestes bases i podrà declarar el
Premi desert. També, i en funció de la qualitat
de les obres, podrà concedir dos premis. En
aquest cas, es fraccionarà la dotació del pre-
mi entre les dues obres guanyadores. Pel fet
de presentar-se al premi, els candidats accep-
ten les condicions d’aquesta convocatòria. El
veredicte del jurat serà inapel·lable.

—9 El veredicte del jurat es farà públic du-
rant el mes d’octubre, en el marc d’un acte
literari en el decurs del qual es lliurarà el
premi.

—10 La concessió d’aquest premi com-
porta la publicació o difusió de l’obra.

—11 Durant el termini dels tres mesos
posteriors a la proclamació del Premi, les
obres presentades estaran a disposició dels
autors a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa del Departament d’En-
senyament per tal que puguin ser retirades.
Transcorregut aquest termini, els exemplars
de les obres no premiades que no hagin
estat recollits seran destruïts.

(03.085.021)

ORDRE ENS/150/2003, de 27 de març,
per la qual es convoca concurs públic per
a la concessió de subvencions a entitats
sense finalitat de lucre per a la realització
d’activitats de formació permanent adre-
çades a professorat d’educació infantil,
d’educació primària, d’educació secundà-
ria o d’ensenyaments de règim especial.

El Departament d’Ensenyament preveu en
el seu Pla de formació permanent un con-
junt d’accions encaminades a facilitar al pro-
fessorat la participació en activitats de for-
mació permanent.

A Catalunya hi ha entitats que tenen en-
tre els seus objectius la formació permanent
del professorat d’ensenyament no universi-
tari, les quals, periòdicament, organitzen
activitats de formació que són d’interès per
a l’actualització de coneixements i la millo-
ra de la pràctica docent del professorat de
nivells educatius no universitaris.

La concessió de subvencions a entitats com
les descrites es troba entre les accions que
emprèn el Departament d’Ensenyament per
afavorir la participació del professorat en ac-
tivitats de formació permanent. L’objectiu de
les subvencions és aconseguir que el profes-
sorat de nivells educatius no universitaris pugui
accedir a les activitats de formació permanent
amb costos d’inscripció reduïts i incrementar
així les oportunitats d’aquest col·lectiu de rebre
formació permanent.

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;

D’acord amb l’Ordre de 7 de setembre de
1994, per la qual s’estableixen els requisits
i el procediment per reconèixer activitats de
formació permanent adreçades al professo-
rat (DOGC núm. 1951, de 23.9.1994), i amb
l’Ordre de 30 de desembre de 1997, de mo-
dificació de l’anterior (DOGC núm. 2561, de
21.1.1998);

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 Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions a entitats sense finalitat

de lucre per a la realització d’activitats de
formació permanent adreçades a professo-
rat d’ensenyament no universitari, i desen-
volupades durant el curs 2002-2003.

Article 2
Aprovar les bases que figuren en l’annex

d’aquesta Ordre.

Article 3
La subvenció per al conjunt d’entitats serà

d’un import màxim de 36.000,00 euros i
amb càrrec al crèdit D/482130000/4231 de
l’òrgan gestor 1302 del pressupost vigent.

Article 4
La subvenció esmentada no tindrà caràc-

ter 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 interessades po-
den interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat 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 la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 27 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases generals

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la re-

alització d’activitats de formació permanent
adreçades al professorat d’educació infantil,
d’educació primària i d’educació secundària
o d’ensenyaments de règim especial, orga-
nitzades per entitats sense finalitat de lucre,
i desenvolupades durant el curs 2002-2003.

—2 Beneficiaris
Poden participar en aquesta convocatò-

ria moviments de mestres i altres associa-
cions de docents o entitats amb vinculació
directa al món de l’ensenyament, que no
tinguin finalitat de lucre, entre els objectius
estatutaris de les quals figuri la realització
d’activitats de formació permanent adreça-
des a professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació secundària o
d’ensenyaments de règim especial.
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—3 Requisits de les activitats
Les activitats de formació per a les quals

es pot sol·licitar ajut han de complir els re-
quisits següents:

a) Ser activitats de formació d’alguna
d’aquestes modalitats: cursos, seminaris i
grups de treball.

b) Estar adreçades a professorat d’edu-
cació infantil, d’educació primària, d’educa-
ció secundària o d’ensenyaments de règim
especial de centres docents de Catalunya.

c) La durada mínima de les activitats ha
de ser la següent: 15 hores pels cursos i
seminaris i 40 hores pels grups de treball.

d) Estar incloses dins la tipologia defini-
da en el bloc B del Pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament: mi-
llora de la pràctica docent i adquisició de
nous coneixements.

e) Dur-se a terme fora de l’horari de per-
manència del professorat en el centre.

f) En els cursos i seminaris, hi ha de par-
ticipar un mínim de 10 docents en actiu. En
els grups de treball, un mínim de 5 docents
en actiu.

g) Les temàtiques han d’estar directament
relacionades amb l’activitat principal que des-
envolupa l’entitat sol·licitant de manera per-
manent i d’acord amb els seus objectius.

h) Ser complementàries a l’oferta progra-
mada pel Departament d’Ensenyament en
el marc del Pla de formació permanent.

i) Haver finalitzat abans del 15 de setem-
bre de 2003.

—4 Presentació de sol·licituds i terminis
4.1 Les entitats que desitgin prendre

part en aquesta convocatòria han de pre-
sentar una sol·licitud, segons el model que
es trobarà a l’adreça http://www.gencat.net/
ense, que s’adreçarà al director general
d’Ordenació i Innovació Educativa, en què
sol·licitin la concessió de la subvenció i el
reconeixement de l’activitat a realitzar, com
a activitat de formació permanent, d’acord
amb el que preveu l’Ordre de 7 de setem-
bre de 1994 i l’Ordre de 30 de desembre de
1997, de modificació de l’anterior.

4.2 Les sol·licituds es poden presentar a
la seu central del Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), a
les seves delegacions territorials o per qual-
sevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en el termi-
ni d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

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

4.3 A la sol·licitud, s’hi ha d’adjuntar la
documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada dels estatuts
de l’entitat. Aquelles entitats que van pre-
sentar els seus estatuts en les convocatò-
ries corresponents als cursos 2000-2001 i
2001-2002, no cal que els tornin a presen-
tar, llevat del cas que aquests estatuts ha-
gin estat modificats posteriorment.

b) Declaració de no haver demanat ni re-
but cap ajut o subvenció d’una altra entitat
pública o privada per a les activitats de for-
mació per a les quals se sol·licita la subven-

ció, o bé, si s’escau, declaració dels ajuts o
subvencions que han demanat o rebut.

c) Un dossier per a cada activitat, on s’in-
diqui:

El nom de l’activitat.
Els objectius que es pretenen assolir.
El programa detallat del curs o seminari.
En el cas de grups de treball, la descrip-

ció del treball que es durà a terme, els
materials que s’elaboraran, si s’escau, el
producte que s’espera obtenir, la metodo-
logia de treball que se seguirà, els mecanis-
mes de control del treball de cada membre
del grup i l’avaluació que es farà de la tasca
desenvolupada i del producte final.

Les hores de durada.
Les dates de realització.
El lloc de realització.
L’horari.
El nivell educatiu del professorat al qual

s’adreça.
El col·lectiu a qui es destina.
El nombre de docents en actiu que es pre-

veu que hi participin.
El nom, els cognoms i la titulació acadè-

mica del formador o dels formadors, en el
cas de cursos i seminaris.

La publicitat que se’n farà en el cas de
cursos i seminaris.

El cost de la matrícula.
La descripció dels mètodes i mecanismes

previstos per a l’avaluació de l’activitat.
El pressupost, on s’indiqui:
Les despeses: docència, materials, orga-

nització.
Els ingressos: matrícula, altres.

—5 Import i quantia dels ajuts
L’import de la subvenció s’establ irà

d’acord amb les prioritats establertes a la
base 6, la durada de l’activitat, les sol·li-
cituds rebudes i el pressupost disponible.
En tot cas, la subvenció per a un curs o
seminari no podrà superar els 900,00 euros
i per a un grup de treball no podrà superar
els 600,00 euros. Es tindran en compte
altres ajuts rebuts, si s’escau.

—6 Prioritats per a la concessió de sub-
vencions

Per a la concessió de les subvencions
s’establiran les prioritats següents:

Quant a les entitats que les organitzin:
1a Activitats promogudes per moviments

de mestres i altres associacions de docents.
2a Activitats promogudes per aquelles en-

titats de caràcter públic que acullen col·lec-
tius específics de docents.

3a Activitats promogudes per altres entitats.
Quant a les activitats:
1a Les temàtiques que tractin de: didàc-

tiques de les àrees i les matèries del currí-
culum; eixos transversals del currículum.

2a Si la proposta atén alguna necessitat
formativa no coberta pel Pla de formació
permanent.

—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’auto-
rització de la despesa corresponent, a pro-
posta de la comissió avaluadora, que esta-
rà integrada per:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, que actu-
arà com a president.

La cap del Servei de Programació, Ava-
luació i Recursos Pedagògics.

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

Dos tècnics de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, un dels quals
actuarà com a secretari.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La man-
ca de presentació de la documentació reque-
rida serà motiu d’exclusió de la convocatòria.

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.

Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació previstes als articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—8 Notificació i publicitat de les subven-
cions

La Resolució de la concessió de subven-
cions serà notificada a les entitats partici-
pants i exhaurirà la via administrativa. A més
a més, aquesta Resolució es farà pública al
tauler d’anuncis de la seu central del De-
partament d’Ensenyament i als de les dele-
gacions territorials corresponents.

Contra aquesta Resolució es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu, da-
vant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la notificació, 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.

Així mateix, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

—9 Justificació de les subvencions
9.1 Les entitats beneficiàries hauran

d’acreditar davant la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, abans del 16
d’octubre de 2003, que s’han realitzat les
activitats i que s’han complert els requisits
que determina la Resolució de concessió i
que l’import de la subvenció s’ha destinat a
les activitats per a les quals s’ha concedit.

9.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini previst a la base 9.1. Si per mo-
tius excepcionals no es pot fer dins d’aquest
termini 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 a la base 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.
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9.3 La justificació haurà de contenir:
a) Escrit de tramesa, indicant la docu-

mentació que s’hi adjunta.
b) Informe del/de la president/a de l’en-

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

c) Relació de les activitats dutes a terme,
i si és el cas, de les activitats anul·lades.

d) Relació numerada i detallada de les
despeses per a cadascuna de les activitats,
d’acord amb el pressupost presentat. Per a
cadascun dels conceptes consignats al
pressupost, cal detallar la totalitat de les
despeses efectuades indicant: data de re-
alització de la despesa, concepte, nom i NIF
del perceptor i import de la despesa. En el
cas que hi hagi despeses comunes a les di-
verses activitats (trameses, telèfon...), po-
den agrupar-se en un apartat de “despeses
comunes”, en el benentès que s’hauran de
relacionar amb el mateix detall que les im-
putades a cada activitat.

e) Relació dels ingressos. En el cas que no
n’hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

f) Documents originals justificatius de les
despeses fins a cobrir l’import concedit.
Cada document haurà de portar una nume-
ració que es correspongui amb la de les
relacions anteriors.

g) Fotocòpia de les relacions indicades
als punts c), i d) i de cadascun dels docu-
ments justificatius indicats al punt f).

h) Actes dels assistents a les activitats
subvencionades, en què s’hi farà constar
per cada assistent: nom, cognoms, núme-
ro de DNI i centre docent on treballa.

—10 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.

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

venció, es procedirà a tramitar la correspo-
nent ordre de pagament.

—12 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

l’incompliment per part de la persona be-
neficiària d’alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió de la subvenció, així
com la presentació de la justificació fora de
termini, podran donar lloc a la revocació de
la subvenció atorgada, al reintegrament de
les quantitats no justificades o a les sanci-
ons previstes a la secció cinquena, del ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
(03.084.096)

RESOLUCIÓ ENS/811/2003, de 20 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sant Nicolau, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel titular del cen-
tre docent privat Sant Nicolau, de Sabadell,

en petició de modificació de l’autorització
d’obertura per trasllat i ampliació de locals,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Sant
Nicolau, de Sabadell, per trasllat i amplia-
ció de locals, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sabadell, 20 de març 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: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08024169.
Denominació: Sant Nicolau.
Adreça: c. Jardí, 72-74.
Titular: Agrup. Pedagògica Sant Nicolau.
NIF: G08390437.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per trasllat i ampliació de
locals, amb efectes a partir de l’inici del curs
2002-2003.

Autorització d’ampliació de locals al c.
Jardí, 76-80, i c. Turull, 4, de Sabadell, on
estaran ubicats els ensenyaments de l’edu-
cació secundaria obligatòria i els batxillerats.

Autorització per donar de baixa els locals
ubicats al c. Tres Creus, 110, de Sabadell,
atès que els mateixos estaven adscrits a les
activitats de l’educació secundària obliga-
tòria i els batxillerats.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats d’educació in-
fantil de segon cicle (parvulari) amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

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

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ci-
ències de la natura i la salut amb capacitat
per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

(03.058.207)

RESOLUCIÓ ENS/810/2003, de 27 de
març, per la qual es reconeixen especiali-
tats als funcionaris dels cossos de la Ins-
pecció d’Ensenyament que actualment exer-
ceixen la funció inspectora.

La Resolució ENS/3405/2002, de 21 de no-
vembre, de convocatòria del procediment de
reconeixement d’especialitats als funcionaris
dels cossos de la Inspecció d’Ensenyament
que actualment exerceixen la funció inspec-
tora (DOGC núm. 3770, de 27.11.2002), es-
tableix a la base 7 de l’annex 1, que una
vegada resoltes les reclamacions presentades
contra la resolució provisional, el secretari
general emetrà la resolució definitiva.

En conseqüència, a proposta del subdirec-
tor general de la Inspecció d’Ensenyament,

Resolc:

—1 Reconèixer als funcionaris dels cos-
sos de la Inspecció d’Ensenyament que ac-
tualment exerceixen la funció inspectora i
que es relacionen a l’annex 1 les especia-
litats que s’hi especifiquen.

—2 Denegar als funcionaris dels cossos
de la Inspecció d’Ensenyament que actual-
ment exerceixen la funció inspectora i que
es relacionen a l’annex 2 les especialitats
que s’hi especifiquen, pel motiu de dene-
gació que s’hi indica.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu, 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, 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant el secretari
general, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general
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ANNEX 1

Especialitats reconegudes

DNI Cognoms i nom Especialitat

039211704Q Alvarez Perez, German 401-Ciències de la naturalesa
408-Tecnologia

040812142E Andres Delgado, Maria Carmen de 412-Organització de centres
040864329E Aragones Jove, Núria 405-Llengua

409-Educació infantil
037239989E Arnaldo Giralt, Maria-Dolores 401-Ciències de la naturalesa
039113688A Badiella Palet, Francesc 408-Tecnologia

407-Matemàtiques
410-Formació professional específica

040785824Q Baiget Cabestany, Josep 409-Educació infantil
412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació

040839774P Barios Boncompte, Joan Ignasi 408-Tecnologia
410-Formació professional específica

019404643A Barrado Garcia, Antonio 402-Ciències socials
040263932V Baseiria Sala, Juan 405-Llengua

402-Ciències socials
077052917L Batlle Mundet, Carmen 409-Educació infantil

407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa
412-Organització de centres

011696024H Blanco Isidro, Jose Luis 409-Educació infantil
412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació
407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa

018820873L Borras Fabregat, Sebastian 402-Ciències socials
077530854Q Borrell Closa, Elvira 412-Organització de centres

401-Ciències de la naturalesa
407-Matemàtiques

040846746B Borrell Figuera, Josep 405-Llengua
040273751S Bota Gibert, Josep 405-Llengua
007764146J Bullich Cata de la Torra, Ramiro 401-Ciències de la naturalesa

408-Tecnologia
410-Formació professional específica

033195587D Cambeiro Martinez, Juan Andrés 404-Educació física
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

046320128Z Cantallops Montero, Jordi 402-Ciències socials
410-Formació professional específica

040820641B Capell Tehas, Antoni 411-Atenció a la diversitat i orientació
038049985G Casanovas Esclusa, Lina 402-Ciències socials

406-Llengües estrangeres
040817436A Castello Culell, Ramon 411-Atenció a la diversitat i orientació
038159097G Cea Peinador, Fernando de 411-Atenció a la diversitat i orientació
040274788V Clos Busquets, Antoni 403-Educació artística

405-Llengua
406-Llengües estrangeres

077261012X Codina Rafael, M. Pilar 402-Ciències socials
409-Educació infantil
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

039646258P Colilles Sole, M. Dolores 411-Atenció a la diversitat i orientació
409-Educació infantil
401-Ciències de la naturalesa
407-Matemàtiques

078061991Z Colom Prio, Inmaculada 409-Educació infantil
405-Llengua
402-Ciències socials

040253136P Comas Caussa, Josep 405-Llengua
039317129D Corominas Baulenas, Josefa 412-Organització de centres

407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa

039298526J Crespo Llamazares, Angel 411-Atenció a la diversitat i orientació
407-Matemàtiques

DNI Cognoms i nom Especialitat

401-Ciències de la naturalesa
402-Ciències socials
405-Llengua

041352759R Cuerda Quintana, Catalina 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
401-Ciències socials
405-Llengua
403-Educació artística

040908793G Curto Iniesta, Josep Maria 402-Ciències socials
046107741D Chavarria Navarro, Xavier 401-Ciències de la naturalesa

402-Ciències socials
404-Educació física
405-Llengua
407-Matemàtiques
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

046400249A Dalmases Mancebo, Esteve 402-Ciències socials
036915001R Diez Baldero, Angel 405-Llengua

410-Formació professional específica
040667699L Domenech Mira, Jose 406-Llengües estrangeres

411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

010151817P Dominguez Martinez, Laudelina 412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació
406-Llengües estrangeres

039305336S Escue Olive, Joan Sebastia 407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa
402-Ciències socials
412-Organització de centres

039122605L Espinos Espinos, Joan Lluís 401-Ciències de la naturalesa
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
410-Formació professional específica
408-Tecnologia

040845533V Espot Faixa, Maria Alba 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
402-Ciències socials
405-Llengua
406-Llengües estrangeres

038469671D Farre Murgadella, Josep 401-Ciències de la naturalesa
407-Matemàtiques

040424652J Fernandez Corominas, Josep 402-Ciències socials
405-Llengua

014871846T Fernandez Gutierrez, Luis 409-Educació infantil
402-Ciències socials
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
410-Formació professional específica

037665431X Ferran Salvado, Josep Maria 406-Llengües estrangeres
013054821K Fidan Jimenez, Simone 406-Llengües estrangeres
046505829J Font Agusti, Jordi Pere 408-Tecnologia

410-Formació professional específica
405-Llengua

037672219J Forcada Mateo, Joan Lluís 406-Llengües estrangeres
073935244L Forner Llopis, Joan 411-Atenció a la diversitat i orientació

405-Llengua
402-Ciències socials
407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa

039626940X Fortuny Recasens, Camil 402-Ciències socials
039833896N Freixas Guinjoan, Teresa 408-Tecnologia

411-Atenció a la diversitat i orientació
401-Ciències de la naturalesa
407-Matemàtiques

046206541R Galceran Canals, Eduard 401-Ciències de la naturalesa
408-Tecnologia

040854427X Galdeano Garcia, Nicolas 408-Tecnologia
410-Formació professional específica
401-Ciències de la naturalesa
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DNI Cognoms i nom Especialitat

046313394L Garcia Alegre, Eugenio 410-Formació professional específica
402-Ciències socials
407-Matemàtiques

039001520Y Garcia Fochs, Maria-Teresa 402-Ciències socials
017987847F Garcia Perez, Carlos Enrique 409-Educació infantil

407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa
402-Ciències socials

036016343E Garcia Plata, Jose Ignacio 405-Llengua
017818859T Garrido Anadon, Pedro 412-Organització de centres
039120386P Gasol Roda, Blai 411-Atenció a la diversitat i orientació

407-Matemàtiques
036504684G Girbau Vila, Rosa Maria 403-Educació artística

401-Ciències de la naturalesa
012676275D Gomez Gonzalez, Ladislao 411-Atenció a la diversitat i orientació

412-Organització de centres
039834556M Gonzalez Estremad, M. Angels 405-Llengua

402-Ciències socials
407-Matemàtiques
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

072118229G Gonzalez Gonzalez, Jesus 407-Matemàtiques
408-Tecnologia

039774231D Grabiel Farre, Francesc 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
402-Ciències socials
405-Llengua

078051054W Grijalvo Perez, Jesus-Salvador 405-Llengua
039635793P Guell Garcia, Marcel·lí 401-Ciències de la naturalesa

407-Matemàtiques
046309102M Guell Roca, Francesc 407-Matemàtiques

412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació
401-Ciències de la naturalesa

040267309J Guirado Serrat, Angel 411-Atenció a la diversitat i orientació
405-Llengua

077998034C Gumbert Ribot, Joan 406-Llengües estrangeres
402-Ciències socials
405-Llengua
411-Atenció a la diversitat i orientació

017425252S Henar Moros, Zacarias 403-Educació artística
402-Ciències socials
405-Llengua

037678562P Hernandez Simancas, Llucia 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
401-Ciències de la naturalesa
407-Matemàtiques
406-Llengües estrangeres
402-Ciències socials
405-Llengua

040849810Q Jove Albareda, Ramon 402-Ciències socials
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
403-Educació artística

040796498H Lesan Escalera, Juan Jose 411-Atenció a la diversitat i orientació
402-Ciències socials
401-Ciències de la naturalesa

038764341A Lopez Jorda, Francesc 402-Ciències socials
016224883Q Lucea Galicia, Jose-Miguel 406-Llengües Estrangeres
037653376F Madurell Ramis, Juana 411-Atenció a la diversitat i orientació

402-Ciències socials

040841034A Mallol Figuera, Manel 402-Ciències socials
405-Llengua

051609053C Mancebo Fernandez, Carmen 411-Atenció a la diversitat i orientació
404-Educació física

037251900L Marca Gotanegra, Eulalia 402-Ciències socials
410-Formació professional específica

DNI Cognoms i nom Especialitat

039645158N Mas Morillas, Carme 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
405-Llengua

077529847K Masriera Turro, Ramon 410-Formació professional específica
402-Ciències socials
407-Matemàtiques

040280409A Massa Sole, Carme 410-Formació professional específica
408-Tecnologia
401-Ciències de la naturalesa

037574846E Miguel Escudero, M Carme 405-Llengua
406-Llengües estrangeres
402-Ciències socials

038720479W Mila Llambi, Josep 405-Llengua
019502049G Mira Castera, M. Rosa 409-Educació infantil

411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
407-Matemàtiques

040261136G Mitja Figueras, Josep 412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació
402-Ciències socials
405-Llengua

036503441A Monclus Llorens, Joaquim 405-Llengua
402-Ciències socials
406-Llengües estrangeres
407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa
409-Educació infantil

040811629S Mora Baringo, Vicente 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

036671021M Mora Benosa, Montserrat 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
403-Educació artística

078056991M Moran Medina, Blanca Nieves 402-Ciències socials
407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa
405-Llengua
411-Atenció a la diversitat i orientació

046300023B Munne Mas, Montserrat 405-Llengua
411-Atenció a la diversitat i orientació

038464730J Muset Adel, Margarida 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
405-Llengua

034589010T Nuñez Alvarez, Luciano 402-Ciències socials
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

039273458S Oliveras Rico, Miquel 401-Ciències de la naturalesa
037650348S Olle Comas, Neus 405-Llengua

402-Ciències socials
403-Educació artística

006499913K Ortega Jimenez, M. Sonsoles 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

040826858H Ortiz Barril, M. Dolors 405-Llengua
402-Ciències socials

040245118V Otero Triola, Andreu 412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació
402-Ciències socials
405-Llengua
404-Educació física

008228168X Pacheco Paniagua, Luis 402-Ciències socials
037852326F Palau Redon, Bartolome 405-Llengua

406-Llengües estrangeres
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

037711765E Pallares Martinez, Salvador 404-Educació física
412-Organització de centres
407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa

018126558M Perez de Gracia Val, Elisa 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
406-Llengües estrangeres
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DNI Cognoms i nom Especialitat

035235586T Perez Guede, Antonio 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

039817988C Piquer Biarnes, M. Teresa 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
402-Ciències socials
405-Llengua
409-Educació infantil

040631710W Plana Barrabes, Jose 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
402-Ciències socials

078060594C Plancheria Roset, Josep 407-Matemàtiques
401-Ciències de la naturalesa

017821413R Ponsati Terradas, Felip 402-Ciències socials
040828820W Quintana Castello, Carlos 401-Ciències de la naturalesa

408-Tecnologia
040273186W Reyne Espinet, Gerard 408-Tecnologia

401-Ciències de la naturalesa
037256547C Rios Gual, Rosa M. 411-Atenció a la diversitat i orientació

405-Llengua
040245221M Riuro de Blas, Anna 411-Atenció a la diversitat i orientació

412-Organització de centres
405-Llengua
402-Ciències socials

040829006G Rivadulla Gracia, Andres 402-Ciències socials
077831703W Roca Armengol, Jordi 402-Ciències socials

405-Llengua
037560604V Rodriguez Ferrando, Ismael 401-Ciències de la naturalesa

408-Tecnologia
027193661W Rodriguez Ferrer, Maria 402-Ciències socials

405-Llengua
409-Educació infantil
411-Atenció a la diversitat i orientació
406-Llengües estrangeres

009621989P Rodriguez Merino, Emilio 412-Organització de centres
402-Ciències socials

022501000P Rodriguez Tomas, Maria Teresa 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
406-Llengües estrangeres

037511676X Roig Pons, Josep 412-Organització de centres
407-Matemàtiques

039649050V Roig Queralt, Francesc 405-Llengua
037613494F Romeu Llambrich, Teresa 407-Matemàtiques

411-Atenció a la diversitat i orientació
401-Ciències de la naturalesa

037229604X Roquet Llovera, Enric 405-Llengua
040261640W Ros Puig, Marta 405-Llengua
018878555V Rul Gargallo, Jesus 402-Ciències socials

405-Llengua
412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació

017828808J Sada Castillo, M. Jose 405-Llengua
040267300G Sala Guardiola, Anna 406-Llengües estrangeres
037233228T Sala March, Montserrat 412-Organització de centres

411-Atenció a la diversitat i orientació
402-Ciències socials

004527676B Salcedo Lagullon, Javier 402-Ciències socials
405-Llengua
412-Organització de centres

040246850R Salse Pujolar, Elisa 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
402-Ciències socials
405-Llengua

039820591R Salvado Muntane, Jordi 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
409-Educació infantil

003386542E San Jose Sebastian, Alberto 411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres
407-Matemàtiques

DNI Cognoms i nom Especialitat

405-Llengua
409-Educació infantil
402-Ciències socials

007784292B Sanchez Gonzalez, Serafina 411-Atenció a la diversitat i orientació
402-Organització de centres

025861885H Santamaria Estepa, Joan Ramon 408-Tecnologia
410-Formació professional específica

039309767F Santasusana Cots, Rosa Maria 412-Organització de centres
402-Ciències socials

045237793J Sanz de Siria Catalan, Adelardo 401-Ciències de la naturalesa
036890123D Sanz Soro, Fernando 401-Ciències de la naturalesa
040014849R Sebastia Vidal, Josep Lluis 411-Atenció a la diversitat i orientació

412-Organització de centres
040854580W Serentill Rubio, Jose 402-Ciències socials

405-Llengua
412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació
403-Educació artística

040255005Z Serra Cornella, Neus 406-Llengües estrangeres
039311802H Serra Martinez, Josep M. 408-Tecnologia

410-Formació professional específica
412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació

039633676F Serrat Mestre, M. Mercedes 405-Llengua
411-Atenció a la diversitat i orientació
409-Educació infantil

040902993T Serres Buenaventura, M. Cinta 411-Atenció a la diversitat i orientació
402-Ciències socials
405-Llengua

036960809Q Sola Bartina, Irene 401-Ciències de la naturalesa
408-Tecnologia

039633800Q Soler Luz, Salvador 408-Tecnologia
401-Ciències de la naturalesa
410-Formació professional específica

038474466C Teixido Planas, Marti 402-Ciències socials
405-Llengua
406-Llengües estrangeres
412-Organització de centres
411-Atenció a la diversitat i orientació
408-Tecnologia
410-Formació professional específica

037634432S Torralba Llopis, Ma.Dolores 402-Ciències socials
406-Llengües estrangeres
405-Llengua

072646254H Vaillo Angles, Joaquim 402-Ciències socials
046108494A Vallcorba Cot, Josep 405-Llengua

402-Ciències socials
039639401M Valls Calzada, Joan Lluis 406-Llengües estrangeres

402-Ciències socials
405-Llengua
411-Atenció a la diversitat i orientació
412-Organització de centres

015782150X Vera Mur, Josep-M. 407-Matemàtiques
402-Ciències socials
412-Organització de centres
410-Formació professional específica

040811087W Verdu Solans, Juan-Maria 405-Llengua
041398259F Vicens Alemany, Francesc 407-Matemàtiques

408-Tecnologia
046205307D Vidal Pla, Francesc 401-Ciències de la naturalesa

407-Matemàtiques
023624526F Viedma Martinez, Jose 412-Organització de centres

411-Atenció a la diversitat i orientació
038993470Y Vilaclara Ubach, Joana M. 401-Ciències de la naturalesa

402-Ciències socials
411-Atenció a la diversitat i orientació

077055125L Vinyals Canals, Angels 411-Atenció a la diversitat i orientació
401-Ciències de la naturalesa
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DNI Cognoms i nom Especialitat

402-Ciències socials
405-Llengua
412-Organització de centres

039132812Z Viñas Cirera, Jesus 411-Atenció a la diversitat i orientació
402-Ciències socials
405-Llengua
412-Organització de centres

ANNEX 2

Especialitats no reconegudes

Motiu de denegació 1: L’especialitat no ha estat acreditada d’acord
amb les bases 3 i 4.
Motiu de denegació 2: Sol·licitud fora de termini.

DNI Cognoms i nom Especialitat Motiu

040820641B Capell Theas, Antoni 412-Organització de centres 1
402-Ciències socials 1
405-Llengua 1

038049985G Casanovas Esclusa, Lina 405-Llengua 1
040817436A Castello Culell, Ramon 405-Llengua 1

404-Educació física 1
040274788V Clos Busquets, Antoni 408-Tecnologia 1

DNI Cognoms i nom Especialitat Motiu

039646258P Colilles Sole, M. Dolores 412-Organització de centres 1
046107741D Chavarria Navarro, Xavier 406-Llengües estrangeres 1

409-Educació infantil 1
014871846T Fernandez Gutierrez, Luis 404-Educació física 1
039626940X Fortuny Recasens, Camil 405-Llengua 2
039833896N Freixas Guinjoan, Teresa 412-Organització de centres 1
039635793P Guell Garcia, Marcel·lí 408-Tecnologia 1

409-Educació infantil 1
040841034A Mallol Figuera, Manel 411-Atenció a la diversitat i orientació 1
051609053C Mancebo Fernandez, C. 412-Organització de centres 1
038464730J Muset Adel, Margarida 409-Educació infantil 2
037852326F Palau Redon, Bartolome 409-Educació infantil 1

403-Educació artística 1
037511676X Roig Pons, Josep 402-Ciències socials 1
004527676B Salcedo Lagullon, Javier 404-Educació física 1
039820591R Salvado Muntane, Jordi 402-Ciències socials 2

405-Llengua 2
406-Llengües estrangeres 2

039309767F Santasusana Cots, Rosa 405-Llengua 1
409-Educació infantil 1

EDICTE de 4 de març de 2003, pel qual es
notifica una resolució sobre un expedient de
reclamació patrimonial.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació a la senyora Carmen Saldañá Or-
tega de la resolució de 9 d’octubre de 2002,
de la reclamació de danys i perjudicis arran
de l’incident patit pel seu fill, i en aplicació
del que preveuen els article 59.4 i 61 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifi-
ca que la resolució esmentada està a dis-
posició de la interessada a les dependènci-
es de la Delegació Territorial d’Ensenyament
de Barcelona II (comarques), carrer Casp,
15, 08010 Barcelona, de dilluns a divendres
en hores d’oficina, durant un termini de 10
dies hàbils comptats des de la data de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 4 de març de 2003

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

(03.044.103)

RESOLUCIÓ ENS/809/2003, d’1 d’abril,
per la qual es nomenen els tribunals que han
de jutjar els procediments selectius per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats.

D’acord amb el que estableixen les ba-
ses 5.2, 5.3, 5.4 i 16 de la Resolució ENS/
19/2003, de 13 de gener (DOGC núm. 3801,
de 16.1.2003), per la qual es convoca el
procediment selectiu per a la provisió de
places de funcionaris docents dels cossos
de mestres, professors d’ensenyament se-

cundari, professors tècnics de formació
professional i professors d’escoles oficials
d’idiomes, així com per a l’adquisició de
noves especialitats per part dels funciona-
ris del cos de mestres, del cos de profes-
sors d’ensenyament secundari i del cos de
professors tècnics de formació professional,

Resolc:

—1 Nomenar els tribunals que, de confor-
mitat amb el que estableix la base 5.3 i 16
de la Resolució ENS/19/2003, de 13 de
gener, han de jutjar els procediments d’in-
grés i d’accés als cossos de mestres, pro-
fessors d’ensenyament secundari, profes-
sors tècnics de formació professional i pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes, així com
per a l’adquisició de noves especialitats per
part dels funcionaris del cos de mestres, del
cos de professors d’ensenyament secundari
i del cos de professors tècnics de formació
professional, convocats per la Resolució es-
mentada.

La composició dels tribunals que han de
jutjar els procediments d’ingrés i d’accés es
detalla per cossos i especialitats a l’annex
1 d’aquesta Resolució. Així mateix, a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució s’especifiquen,
detallats per cossos i especialitats, els tri-
bunals que han de jutjar el procediment
d’adquisició de noves especialitats.

—2 Els membres dels tribunals tindran dret
a percebre les dietes i despeses de despla-
çament pertinents.

—3 D’acord amb el que estableix la base
5.11 de la Resolució de la convocatòria es-
mentada, els tribunals nomenats per jutjar
els procediments selectius corresponents al
cos de mestres i al cos de professors tèc-
nics de formació professional estaran inclo-
sos dins la categoria segona, als efectes que
preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol

(DOGC núm. 1787, de 23.8.1993), de mo-
dificació del Decret 337/1988, de 17 d’oc-
tubre, de regulació i actualització d’indem-
nitzacions per raó de serveis a la Generali-
tat de Catalunya i de revisió d’imports de
determinades indemnitzacions.

Els tribunals nomenats per jutjar els
procediments selectius corresponents al cos
de professors d’ensenyament secundari i al
cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes estaran inclosos dins la categoria pri-
mera als efectes que s’esmenten al parà-
graf anterior.

—4 Els membres estaran subjectes a les
causes d’abstenció o recusació que preve-
uen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 1 d’abril de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1

Procediment d’ingrés i accés

COS DE MESTRES

Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica

Tribunal titular número 01.
President: Maria Teresa Rodríguez Tomás.
Vocal 1: Carmen Iturmendi Estil·les.
Vocal 2: Crescencia Ayuso Escobar.
Vocal 3: Mariona Portulas Ambros.
Vocal 4: M. Eugenia Garralda Alonso.

Tribunal suplent número 01.
President: Blanca Jaime Echevarria.
Vocal 1: Mercè Castarlenas Bullich.
Vocal 2: Rosalia Alonso Sastriques.
Vocal 3: Esther Vazquez Codina.
Vocal 4: M. Encina Udaondo Martínez.

(03.083.014)
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Tribunal titular número 02.
President: M. Carmen Mancebo Fernández.
Vocal 1: José Manuel López del Campo.
Vocal 2: Mercedes Villalon Ramiro.
Vocal 3: M. Ángeles Martin Ramos.
Vocal 4: Jaume Bertrán Diars.

Tribunal suplent número 02.
President: Llucia Hernández Simancas.
Vocal 1: Antonia Pareja Ruíz.
Vocal 2: M. Josep Cubedo Mendoza.
Vocal 3: Montserrat Sola Vilaseca.
Vocal 4: Elisa Minchillo Jiménez.

Tribunal titular número 03.
President: Maria Victoria Sanz Güell.
Vocal 1: Jeronima de Paz de Paz.
Vocal 2: Maria García Rodríguez.
Vocal 3: M. Concepció Buñuel Viñau.
Vocal 4: Anna Maria Samso Escola.

Tribunal suplent número 03.
President: Àngels Vinyals Canals.
Vocal 1: Matilde Olmo Zapata.
Vocal 2: Montserrat Julia Carbonell.
Vocal 3: Francesc Díaz Felez.
Vocal 4: M. Pilar Cano Guarch.

Tribunal titular número 04.
President: Carmen Riera Riba.
Vocal 1: Blanca Amigo Oliveros.
Vocal 2: Ana Maria Casanova Sierra.
Vocal 3: Nuria Gibernet Bas.
Vocal 4: M. Dolors Mulet Más.

Tribunal suplent número 04.
President: Elisabet Guindal Andreu.
Vocal 1: José Antonio Vivas Samper.
Vocal 2: Belen López de Celis.
Vocal 3: Maria Ángeles Alonso Aznar.
Vocal 4: Valentina M. Pascual Pascual.

Tribunal titular número 05.
President: Alberto Gil Aldea.
Vocal 1: Cristina Galvan Cervera.
Vocal 2: Maria Mercè Sau Bayer.
Vocal 3: Montserrat Fernández Ruíz.
Vocal 4: Maria Torruella Alsina.

Tribunal suplent número 05.
President: Ana Casas Bartra.
Vocal 1: Pilar Llamas Albesa.
Vocal 2: M. Dolors Canals Ruera.
Vocal 3: Manuel Uroz Sánchez.
Vocal 4: Ana Matilde Pérez Padilla.

Tribunal titular número 06.
President: Angel Guirado Serrat.
Vocal 1: Marius Salort Font.
Vocal 2: M. Rosa Roda Brunet.
Vocal 3: Montserrat Segui Alsina.
Vocal 4: Francesc Armengol Moreno.

Tribunal suplent número 06.
President: Lluís Casabo Oliver.
Vocal 1: M. Argentina Gómez Fernández.
Vocal 2: Maria Àngels Verdaguer Murla.
Vocal 3: Montserrat Pi Grassot.
Vocal 4: Eduardo García Angulo.

Tribunal titular número 07.
President: Eulàlia Castellarnau Boronat.
Vocal 1: Francesca Serramona Farreny.
Vocal 2: M.Carme Bonet Trilla.
Vocal 3: Rosa Pérez Sola.
Vocal 4: M.Lourdes Juanmartí Fornons.

Tribunal suplent número 07.
President: Carme Negrillo Falcó.
Vocal 1: José Monteagudo Martínez.
Vocal 2: Sara Teixidó Teixidó.

Vocal 3: Yolanda Perdices Esmet.
Vocal 4: Concepció Pujol Esteve.

Tribunal titular número 08.
President: Magdalena Salsench Masip.
Vocal 1: M. Carmen Fabra Piñol.
Vocal 2: Antonio Andres Parra García.
Vocal 3: Francisca Estivill Cortes.
Vocal 4: M. Carme Torrents Rovira.

Tribunal suplent número 08.
President: Ana M. Calvet Cabanes.
Vocal 1: Rosa M. Serrano Grau.
Vocal 2: M. Milagros Albiñana Celma.
Vocal 3: M. Ascension González Guerras.
Vocal 4: Agnès Ribó Foguet.

Especialitat: educació infantil.

Tribunal titular número 01.
President: Felisa Blanch Vidal.
Vocal 1: Carmen Esteban Frias.
Vocal 2: Ana Maria Nuñez de Arenas Cas-
tells.
Vocal 3: Francisca Venegas Hernández.
Vocal 4: Josefa Faneca Espinós.

Tribunal suplent número 01.
President: Roser Bellostes Terré.
Vocal 1: Felisa M. Peciña Ruíz.
Vocal 2: Maria Soledad Arevalo Menéndez.
Vocal 3: Montserrat Grau Cots.
Vocal 4: Concepción Saura Pallarès.

Tribunal titular número 02.
President: Maria Mercedes Miño del Moli-
no.
Vocal 1: Victoria Giménez Ortega.
Vocal 2: Inmaculada Sarabia Ramos.
Vocal 3: M. Pilar Esteller Castell.
Vocal 4: Roser Rigat Morera.

Tribunal suplent número 02.
President: Manuela Rubio Berdún.
Vocal 1: Montserrat Creuheras Margenat.
Vocal 2: Elvira Real Rodríguez.
Vocal 3: Montserrat Dalmau Brunat.
Vocal 4: Maria Roca Pérez.

Tribunal titular número 03.
President: Montserrat Olivella Nadal.
Vocal 1: Rosa Maria Manera Ferrer.
Vocal 2: Nuria Bastida Vives.
Vocal 3: Montserrat Paredero Gabarra.
Vocal 4: Maria Elena Coscojuela Duaso.

Tribunal suplent número 03.
President: Anna Anglada Buyreu.
Vocal 1: M. Teresa Sanmiquel Raventós.
Vocal 2: Rosa Maria Hernández Pérez.
Vocal 3: Aurora Belles Albages.
Vocal 4: Aurora Quiñones Garrido.

Tribunal titular número 04.
President: Anna Sena Calabuig.
Vocal 1: M. Dolors Palau Magriña.
Vocal 2: Josepa Teresa Fons Bernaus.
Vocal 3: Maria Nuria Alonso Pares.
Vocal 4: Montserrat Puigdemont Bofill.

Tribunal suplent número 04.
President: M. Carmen Díez Gutiérrez.
Vocal 1: M. Luisa Hernández Marques.
Vocal 2: Maria Pilar Cases Cereijo.
Vocal 3: Teresa Maria Viñals Bisbal.
Vocal 4: Isabel Puig Baxeras.

Tribunal titular número 05.
President: Silvia Mir Sanmarti.
Vocal 1: Montserrat Roca Palerm.
Vocal 2: M. Eugenia Mendoza Ruíz.

Vocal 3: Marta Gibert Capell.
Vocal 4: Montserrat Cortina Arderiu.

Tribunal suplent número 05.
President: Laudelina Domínguez Martínez.
Vocal 1: M. Henar Benito Grande.
Vocal 2: M. Carmen Vidal Bosch.
Vocal 3: M. Teresa Senar Alegre.
Vocal 4: Joaquima Reverter Reverter.

Tribunal titular número 06.
President: Dolors Arteaga Pinadell.
Vocal 1: Maria Mercedes Taltavull Gimeno.
Vocal 2: Nuria Sanjust Rodes.
Vocal 3: Anna M. Rodríguez Ribas.
Vocal 4: Ana M. Riera Capella.

Tribunal suplent número 06.
President: Montserrat Tarres Llopart.
Vocal 1: Montserrat Recasens Ariza.
Vocal 2: Montserrat Relea Gines.
Vocal 3: Laura Roca Arias.
Vocal 4: Anna Sabata Tubau.

Tribunal titular número 07.
President: Juan Ramon Jado Castilla.
Vocal 1: Maria Carmen Anguita Cabrera.
Vocal 2: M. Nieves Blasco Ejarque.
Vocal 3: Montserrat Casellas Fabregat.
Vocal 4: Rosa M. Estorch Badia.

Tribunal suplent número 07.
President: Antonia Pérez Ballonga.
Vocal 1: Carmen Gómez Hernández.
Vocal 2: M. Teresa Martínez Montaner.
Vocal 3: Immaculada Polo Llera.
Vocal 4: Rosalia Talens Marcet.

Tribunal titular número 08.
President: Joana Rodrigo Jiménez.
Vocal 1: Nuria Giol Fernández.
Vocal 2: MA. Montserrat Romeu Alemany.
Vocal 3: M. Montserrat Centenera Grau.
Vocal 4: Montserrat Muntadas Costa.

Tribunal suplent número 08.
President: MA. Rosa Mira Castera.
Vocal 1: Carmen Amaya Alvarado.
Vocal 2: Rosa Ibañez Llorens.
Vocal 3: Montserrat Sitjes Babra.
Vocal 4: Anna Fontanals Jacas.

Tribunal titular número 09.
President: Elisabet Palau Canades.
Vocal 1: Mercedes Guixe Sanclimens.
Vocal 2: Ernest Sierra Vaquero.
Vocal 3: Maria Cinta Gabriel Panisello.
Vocal 4: Pilar Roca Alcarria.

Tribunal suplent número 09.
President: Neus Olle Comas.
Vocal 1: Elisabet Costa Pich.
Vocal 2: Beatriz Pérez Rivas.
Vocal 3: Cristina Carreras Font.
Vocal 4: Maria Oller Soler.

Tribunal titular número 10.
President: Aurora Maria Aznar González.
Vocal 1: Marta Mireia Latorre Reboll.
Vocal 2: Montserrat Vergara Valls.
Vocal 3: Concepció Ibañez Cortés.
Vocal 4: Marta Valls Saez.

Tribunal suplent número 10.
President: Gloria Sorribes Riera.
Vocal 1: Rosario Hinojosa Barrios.
Vocal 2: Maria Piedad Velasco González.
Vocal 3: Marta Juanola Codina.
Vocal 4: M. Carme Villarroya Villarroya.

Tribunal titular número 11.
President: Silvia Tuneu Ullastre.
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Vocal 1: M. Cinta Margalef Usach.
Vocal 2: Mercedes Ardanuy Palacin.
Vocal 3: M.Carme Miro Puigvert.
Vocal 4: Neus Bramona Fontcuberta.

Tribunal suplent número 11.
President: Elisa Pérez de Gracia Val.
Vocal 1: M. Assumpta Padrós Comas.
Vocal 2: M. Roser Civil Trullas.
Vocal 3: M. Rosa Ricote Oliva.
Vocal 4: Carmen Galera González.

Tribunal titular número 12.
President: Carme Rosell Noguera.
Vocal 1: M. Teresa Mate Anton.
Vocal 2: Montserrat Cañadell Solé.
Vocal 3: Sílvia Pie Martínez.
Vocal 4: Ràquel Ferrer Escorihuela.

Tribunal suplent número 12.
President: M. Dolors Baucells Ribas.
Vocal 1: Maria Assumpta Sola Coll.
Vocal 2: Montserrat Leciñena Vila.
Vocal 3: Maria Mercedes Barrientos Rossell.
Vocal 4: M. Assumpta Pauli Sabate.

Tribunal titular número 13.
President: Àngels Boada Narbona.
Vocal 1: Florencia Moriano Matias.
Vocal 2: Ana Maria Colomer Frances.
Vocal 3: Gloria Sánchez Pañella.
Vocal 4: Montserrat Lapuerta Allande.

Tribunal suplent número 13.
President: Elvira Vallverdú Cortés.
Vocal 1: M. Carme Boixader Carreras.
Vocal 2: Anna M. Quintana Badia.
Vocal 3: M. Magdalena Gil Argemi.
Vocal 4: Gloria Anglada Buyreu.

Tribunal titular número 14.
President: Rosa Maria Montañez Urgell.
Vocal 1: Montserrat Orpinell Socias.
Vocal 2: Maria Font Llimona.
Vocal 3: Meritxell Vilaregut Urtusol.
Vocal 4: Josefina Ortiz Lorenzo.

Tribunal suplent número 14.
President: Aranzazu Marína Bielsa Castan.
Vocal 1: M. del Roser Galobart Badal.
Vocal 2: Adelina Alguacil Alguacil.
Vocal 3: M. Elena Pla Gean.
Vocal 4: Marcela González Aguado.

Tribunal titular número 15.
President: Roser Molist Aliberch.
Vocal 1: M. Dolores Pérez López.
Vocal 2: M. Rosario Gómez-Ramos Ruíz.
Vocal 3: M. José Brell Batalla.
Vocal 4: Maria Ángeles Sánchez López.

Tribunal suplent número 15.
President: Agueda Enguita Millán.
Vocal 1: M. Francisca Mejias Mayordomo.
Vocal 2: M. Elena Ferrer Reverter.
Vocal 3: Pilar Andreu López.
Vocal 4: Carme Rodríguez Prada.

Tribunal titular número 16.
President: Magdalena Esteso García.
Vocal 1: Maria del Pilar González Moreno.
Vocal 2: Ascension Sánchez Sánchez.
Vocal 3: Marta Fraga Picó.
Vocal 4: Nuria Rodrigo Sabate.

Tribunal suplent número 16.
President: Concepción López Arias.
Vocal 1: Montserrat Ferran Gatell.
Vocal 2: Maria Jesus Roig Mateu.
Vocal 3: Maria García Bernal.
Vocal 4: Carme Solsona Trullols.

Tribunal titular número 17.
President: Cristina Herrando Nebot.
Vocal 1: Trinidad Lujan Murillo.
Vocal 2: Marína Box Coma.
Vocal 3: Helena Orus García.
Vocal 4: Ignasia Farran Petit.

Tribunal suplent número 17.
President: Francesc Xavier Codina Morral.
Vocal 1: Rosa Tebar Ramon.
Vocal 2: Marta Marced Botella.
Vocal 3: Isabel Cebrian Muñoz.
Vocal 4: M. Carmen Salas Molinos.

Tribunal titular número 18.
President: Nuria Martin Guillaumes.
Vocal 1: Marta Navarro Rodes.
Vocal 2: M. Teresa García Davila.
Vocal 3: Rosario Balcells Janer.
Vocal 4: M. Carme Ràfols Almenara.

Tribunal suplent número 18.
President: Carlos Enrique García Pérez.
Vocal 1: Ana Isabel López Molina.
Vocal 2: M. Carmen Espinosa González.
Vocal 3: Mercè Baga Santamaria.
Vocal 4: M. Núria Ruíz Tomás.

Tribunal titular número 19.
President: Elisabeth Dubreuil Torruella.
Vocal 1: M. Roser Mur Artigues.
Vocal 2: M. Isabel Fontanet Sallares.
Vocal 3: Natalia Berbel Martínez.
Vocal 4: Maria Rosa Salinas Lacruz.

Tribunal suplent número 19.
President: Montserrat Gil Estany.
Vocal 1: Anna Maria Martí Serra.
Vocal 2: Teresita de la Fuente Pinto.
Vocal 3: Jaume Carbonell Margenat.
Vocal 4: Juana Alonso Canales.

Tribunal titular número 20.
President: Carlos Lázaro Hernando.
Vocal 1: Maria Teresa Sadurni Magem.
Vocal 2: Ana Oset Marín.
Vocal 3: Ruth Manau Capsada.
Vocal 4: M. Carmen González Prat.

Tribunal suplent número 20.
President: Rosa Fontanals Camprubi.
Vocal 1: Miguel L. García Morais.
Vocal 2: Concepción Flix Prats.
Vocal 3: Gemma Felip Cordomi.
Vocal 4: M. Teresa Falcó Claveri.

Tribunal titular número 21.
President: Carme Pérez Pérez.
Vocal 1: Maria Asunción Albiñana Cuadras.
Vocal 2: Pilar Antoranz Calvo.
Vocal 3: Isabel Benítez Saiz.
Vocal 4: Marta Canals Ruera.

Tribunal suplent número 21.
President: M. Magdalena Ortiz Margalef.
Vocal 1: Maria Ángeles Costa Zuluaga.
Vocal 2: M. Josep Gallardo García.
Vocal 3: Glòria Jaime Pacheco.
Vocal 4: M. Ángeles Padial Terron.

Tribunal titular número 22.
President: Alfredo Vega López.
Vocal 1: Carme Canudas Llordes.
Vocal 2: Montserrat Galindo Ramírez.
Vocal 3: Carmen Millán López.
Vocal 4: Margarita Seoane Vale.

Tribunal suplent número 22.
President: Gloria Padilla Marchan.
Vocal 1: Maria Elisa Camacho Rubio.
Vocal 2: Roser Gómez Font.

Vocal 3: Anna Querol Gras.
Vocal 4: Joana Maria Borrajo Valero.

Tribunal titular número 23.
President: Andreu Otero Triola.
Vocal 1: Catalina Sastre Bonsoms.
Vocal 2: Anna M. Reig Julia.
Vocal 3: M. Dolors Pedraza Leon.
Vocal 4: Ana M. Minguell Verges.

Tribunal suplent número 23.
President: M. Rosa Santiago Frigole.
Vocal 1: M. Dolors Martí Puig.
Vocal 2: Silvia López Valls.
Vocal 3: Joaquina Llovera Badet.
Vocal 4: M. Dolors Mach Algam.

Tribunal titular número 24.
President: Carme Juny Torrent.
Vocal 1: Isabel Antunez Vitales.
Vocal 2: Encarnació Bertrán Isern.
Vocal 3: M. del Carme Cantero Aulinas.
Vocal 4: Joaquima Cortés Mateos.

Tribunal suplent número 24.
President: Victoria Saget Bosch.
Vocal 1: Ester Gibert Esparch.
Vocal 2: Ana M. Martín Torrents.
Vocal 3: M. Ángeles Pradas Mateo.
Vocal 4: Margarita Soler Prat.

Tribunal titular número 25.
President: M. Pilar Sampietro Mota.
Vocal 1: M. Teresa Casas Salvador.
Vocal 2: Àngels Hernández Escaño.
Vocal 3: Dolors Prat Garangou.
Vocal 4: Carme Vila Massegu.

Tribunal suplent número 25.
President: Montserrat Valenti Plantes.
Vocal 1: Francisca Cruz Sánchez.
Vocal 2: Assumpció Muni Serra.
Vocal 3: Eva Vélez Tobarías.
Vocal 4: Joaquima Esteban Picamal.

Tribunal titular número 26.
President: Rosa Ragolta Mateu.
Vocal 1: Encarnació Gili Ripoll.
Vocal 2: Josefa Rosas Portas.
Vocal 3: M. Angela Coll Vila.
Vocal 4: Dolors Puig Serramitjà.

Tribunal suplent número 26.
President: M. Lluïsa Bonmati Serra.
Vocal 1: M. Carme Casacuberta Gelis.
Vocal 2: Dolores Puig Busquets.
Vocal 3: Montserrat Coll Rocas.
Vocal 4: Teresa Rosa Testart.

Tribunal titular número 27.
President: M. Dolors Vilanova Banti.
Vocal 1: Teresa Micaló Borrell.
Vocal 2: M. Dolors Carrera Abel.
Vocal 3: Esther Sabria Durán.
Vocal 4: Paulina Juliol Roquer.

Tribunal suplent número 27.
President: Dolors Vila Masos.
Vocal 1: M. de la Pau Campillos Urda.
Vocal 2: M. Mercè Serra Farro.
Vocal 3: Rosalia Muñiz Sánchez.
Vocal 4: Teresa Ferrer Ribas.

Tribunal titular número 28.
President: Maria Carmen Andrés Delgado.
Vocal 1: Adoració Ribera Tordesillas.
Vocal 2: Rosa-M. Mir Abella.
Vocal 3: Josepa-E. Garret Altisent.
Vocal 4: Sílvia Corsà Forcat.

Tribunal suplent número 28.
President: Pepita Molló Llorenç.
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Vocal 1: Montserrat Calderó Masana.
Vocal 2: M. Alba Berga Comenge.
Vocal 3: Maria Carmen Badia Feixa.
Vocal 4: Montserrat Bellmunt Fabregat.

Tribunal titular número 29.
President: Antoni Capell Tehas.
Vocal 1: M.Victòria Asnà Díez.
Vocal 2: Lluïsa Capdevila Isús.
Vocal 3: Antònia Extremo Ramon.
Vocal 4: Eva Llena Muixi.

Tribunal suplent número 29.
President: Rosabel Barbé Campistany.
Vocal 1: Rosa M. Peralta Ibars.
Vocal 2: Anna Tomàs Auró.
Vocal 3: Teresa Clua Pena.
Vocal 4: Noemí Minguet Farré.

Tribunal titular número 30.
President: M.Carme Fernández Pisa.
Vocal 1: Francesca González Navarro.
Vocal 2: Concepción Rojas Martín.
Vocal 3: Maria Cortés Viu.
Vocal 4: M. Rosa Reñé Gotsens.

Tribunal suplent número 30.
President: Cecília Perera Tugues.
Vocal 1: Anna Delgado Gutiérrez.
Vocal 2: Magdalena Sarramona Miró.
Vocal 3: M. Dolors Lostes Domper.
Vocal 4: M. Lluïsa Borràs Estany.

Tribunal titular número 31.
President: Eduardo Peremiquel Vizcarra.
Vocal 1: Pilar Pueyo Borraz.
Vocal 2: Susana Lamarca Castellote.
Vocal 3: Begonya Cosculluela Pons.
Vocal 4: Francesca Badia Planes.

Tribunal suplent número 31.
President: José Plana Barrabes.
Vocal 1: M. Carme Trilla Bellart.
Vocal 2: M.  Carme Sert Bielsa.
Vocal 3: Mercè Salse Baldomà.
Vocal 4: Mercè Sardà Riera.

Tribunal titular número 32.
President: Maria Ciurana Fortuny.
Vocal 1: Montserrat Nogues Domingo.
Vocal 2: Concepción Giné Esteve.
Vocal 3: Roser Caldero Companys.
Vocal 4: Palmira Torrell Bru.

Tribunal suplent número 32.
President: M. Rosa Ferré Guinovart.
Vocal 1: M. Josepa Planella Guarro.
Vocal 2: M. Teresa Mateo Sánchez.
Vocal 3: M. Dolors Juan Icart.
Vocal 4: Rosa Gavarro González.

Tribunal titular número 33.
President: Misericordia Prats Fabra.
Vocal 1: Judith Soler Castellnou.
Vocal 2: M. Antonieta Sas Canadell.
Vocal 3: Montserrat Segarra Sugrañes.
Vocal 4: Magdalena Torrents Alberich.

Tribunal suplent número 33.
President: M. del Mar Català Milà.
Vocal 1: Anna M. Altadill Casas.
Vocal 2: Montserrat Bonet Estany.
Vocal 3: Rosa Maria Escoda Cedó.
Vocal 4: Rosalia Girol Figuerola.

Tribunal titular número 34.
President: Elvira Moyano Cervelló.
Vocal 1: M. Dolores Chapatte de Gabriel.
Vocal 2: Rosa Goma-Camps Reboltos.
Vocal 3: Maria Nolla Mallafre.
Vocal 4: Felicia Xatruch Rovira.

Tribunal suplent número 34.
President: M. Carmen Ferré Martí.
Vocal 1: Misericòrdia Ferrater Cubells.
Vocal 2: Rosa Maria Noya Solé.
Vocal 3: M. Asunción Bertrán Vallverdú.
Vocal 4: Maria López Martínez.

Tribunal titular número 35.
President: Remei Gutiérrez Perea.
Vocal 1: Conxita Hinojosa Pérez.
Vocal 2: M. Mercè Vidal Cendrós.
Vocal 3: Maria del Mar Lloret Roig.
Vocal 4: Coloma Bartra Cunillera.

Tribunal suplent número 35.
President: M. Teresa García Solé.
Vocal 1: Enriqueta del Olmo López.
Vocal 2: Teresa Figueras Virgili.
Vocal 3: Josepa Anguera Marti.
Vocal 4: M. Rosa Peralta Escauriaza.

Tribunal titular número 36.
President: Ángeles Querol Beltrán.
Vocal 1: Maria Jesus Salvador Solano.
Vocal 2: Carme Subirats Martí.
Vocal 3: Ramona Benet Meseguer.
Vocal 4: Maria del Mar Isern Meix.

Tribunal suplent número 36.
President: Montserrat Roig Querol.
Vocal 1: Josefa Caballe Talarn.
Vocal 2: Isabel Agustín Talayero.
Vocal 3: Blanca Aragonés Salvat.
Vocal 4: Rosario Curtó Domènech.

Tribunal titular número 37.
President: Maria Consuelo Sagrera Vilaplana.
Vocal 1: Mercedes Fuertes Espasa.
Vocal 2: M. Neus Bo Melich.
Vocal 3: M. Cinta Albiol Cervera.
Vocal 4: Alicia Bullón Rigal.

Tribunal suplent número 37.
President: Montserrat Celma Benaiges.
Vocal 1: Maria José Giné Millán.
Vocal 2: M. Pilar Ballester Ferreres.
Vocal 3: Concepció Satorras Turull.
Vocal 4: Maria Jesus Vallespí Benaiges.

Especialitat: educació física

Tribunal titular número 01.
President: Maria Teresa de Grandi López.
Vocal 1: Gemma Palou More.
Vocal 2: M. Cruz Lamana Tazueco.
Vocal 3: M. Dolores Huete Canales.
Vocal 4: Cirilo Martín Martín.

Tribunal suplent número 01.
President: Manuel Ángel Mateos Hidalgo.
Vocal 1: Gloria Sansano Maximino.
Vocal 2: M. Rosa Farré Farré.
Vocal 3: Carlos Sanz Molinero.
Vocal 4: Vicente Martínez Pérez.

Tribunal titular número 02.
President: José Nuez Tapia.
Vocal 1: José Antonio Valle Mateo.
Vocal 2: Josefa Viles López.
Vocal 3: Jesus Espeja Barranco.
Vocal 4: Maria Teresa Mor Besora.

Tribunal suplent número 02.
President: Elena Guillén Pérez.
Vocal 1: José Miguel Dieguez Tapia.
Vocal 2: Montserrat Vega Monteagudo.
Vocal 3: M. Dolores Tetua Bollo.
Vocal 4: J. Teresa Vizcaino Honrubia.

Tribunal titular número 03.
President: M. Magdalena Puig Jiménez.

Vocal 1: Enrique Trabazos Pose.
Vocal 2: Roser Villar Moreno.
Vocal 3: Nuria Bachero Martínez.
Vocal 4: José Cano Palomares.

Tribunal suplent número 03.
President: Joan Manuel Cubilla Vila.
Vocal 1: Mercedes García Lloberas.
Vocal 2: Oriol Masachs Serra.
Vocal 3: M. Àngels Santamaria Marín.
Vocal 4: Fco. Javier Casado Sorando.

Tribunal titular número 04.
President: Jaume Subirachs Miret.
Vocal 1: Antoni Girame Pla.
Vocal 2: M. Teresa Sabaté Gallego.
Vocal 3: Jordi Font Urgell.
Vocal 4: Joaquim Seriol Barcelo.

Tribunal suplent número 04.
President: Pere Camprubí Rosiñol.
Vocal 1: Josefina Llobet Abizanda.
Vocal 2: Yolanda Cantero Cases.
Vocal 3: Francisca Serrano Pamos.
Vocal 4: José Pérez Gozálvez.

Tribunal titular número 05.
President: Guadalupe López López.
Vocal 1: Francisco Gómez Porcel.
Vocal 2: M. Teresa Singla Cases.
Vocal 3: José Antonio Martínez Miñambres.
Vocal 4: Juan Manuel Garrido Garrido.

Tribunal suplent número 05.
President: Olga Díaz Baeta.
Vocal 1: Jordi Flix Bayo.
Vocal 2: Felix Guillen Robles.
Vocal 3: Vicente Peirats Abad.
Vocal 4: Joan Botinas Lionnet.

Tribunal titular número 06.
President: Ildefonso Cardo Muñoz.
Vocal 1: José M. Pueyo Morera.
Vocal 2: Jesus Pacheco Escudero.
Vocal 3: Miguel Angel Poyatos Martínez.
Vocal 4: Angela Valero Avila.

Tribunal suplent número 06.
President: Pilar Gómez Morales.
Vocal 1: Miguel García Banal.
Vocal 2: Dolores Torres Fernández.
Vocal 3: Pilar Pérez Lobato.
Vocal 4: Francesca Morral Berenguer.

Tribunal titular número 07.
President: Juan Baseiria Sala.
Vocal 1: Silvia Roca Font.
Vocal 2: Montserrat Portas Picart.
Vocal 3: Vicenç Rovira Riera.
Vocal 4: Jordi Batlle Rigau.

Tribunal suplent número 07.
President: Josep Bofill Deu.
Vocal 1: Mari Carmen Morcillo Pérez.
Vocal 2: Maria Rosa Collell Planellas.
Vocal 3: Miquel Barris Ruset.
Vocal 4: Monica Berto Soto.

Tribunal titular número 08.
President: Pilar de Lara Sanandrés.
Vocal 1: Robert Martí Ripoll.
Vocal 2: Anna Fondevila Delgado.
Vocal 3: Joan-J. Gené Rosa.
Vocal 4: Teresa Olomí Falguera.

Tribunal suplent número 08.
President: Adrià Ariste Ballarín.
Vocal 1: Antoni-M. Capdevila Andrés.
Vocal 2: M.Carmen Adillón Salazar.
Vocal 3: Antonio Alonso Fornieles.
Vocal 4: Francesc-X. Eritja Cornadó.
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Tribunal titular número 09.
President: M. Luisa Cabrera Torres.
Vocal 1: Francisco Martínez Elias.
Vocal 2: Isabel Graell Ruíz.
Vocal 3: Fernando de Jesus García.
Vocal 4: Rodolf Pascual Ricart.

Tribunal suplent número 09.
President: Cristina Mur Val.
Vocal 1: Miguel Costa Ill.
Vocal 2: Joan Serres Montagut.
Vocal 3: José Pla Gil.
Vocal 4: Ramon Tobarra Gallego.

Tribunal titular número 10.
President: Ramon Gallart Sánchez.
Vocal 1: Ramon Lluís González Reverter.
Vocal 2: Luis de la Haba Molina.
Vocal 3: José Carlos Arasa Balaguer.
Vocal 4: Yolanda Arenas Carretero.

Tribunal suplent número 10.
President: Mercè Martí Pla.
Vocal 1: Maria Ángeles Llombart Ferreres.
Vocal 2: Joaquin Martí Farnos.
Vocal 3: Baltasar Casanova Giner.
Vocal 4: M. Trinidad Ferrus Barbero.

Especialitat: música

Tribunal titular número 01.
President: Maria Sargar Palanques Puig.
Vocal 1: Montserrat Berbis Gres.
Vocal 2: Isabel Novella Hilario.
Vocal 3: Rosa Maria Palleja Pujol.
Vocal 4: Maria Dolors Call Prunes.

Tribunal suplent número 01.
President: Iñaki Azcona Toscas.
Vocal 1: Elisenda Camí Pérez.
Vocal 2: Francesc Pla Puig.
Vocal 3: M. Teresa Quirante Vilamajo.
Vocal 4: Rosa Ferrer Paradeda.

Tribunal titular número 02.
President: Teresa Graell Vazquez.
Vocal 1: Maria Elena Coll Coll.
Vocal 2: Alberto Torres Rocagine.
Vocal 3: Àngels Costa Barcons.
Vocal 4: Maria del Mar Calvet Francesch.

Tribunal suplent número 02.
President: M. Ascension Fumanal Sopena.
Vocal 1: Irene Pinto Arranz.
Vocal 2: Eulàlia Antonia Simón González.
Vocal 3: Evarist Perdiguero Cabañas.
Vocal 4: Pilar Bosch Ribo.

Tribunal titular número 03.
President: Sieglinde Lluent Quesada.
Vocal 1: Elisabet Bueno Galan.
Vocal 2: Rosario Gómez Gómez.
Vocal 3: Marta Pladevall Vila.
Vocal 4: Ignasi Campos Serra.

Tribunal suplent número 03.
President: Glòria Casals Blanch.
Vocal 1: Francesca Rellan López.
Vocal 2: Carolina Izquierdo Vigil.
Vocal 3: Ana M. Colin González.
Vocal 4: Nuria Caballe Giralt.

Tribunal titular número 04.
President: M. Neus Safont Puigvehi.
Vocal 1: Teresa Alcántara Sabates.
Vocal 2: Maria Fe García Granados.
Vocal 3: Luis Castro Fuentes.
Vocal 4: Sergi Martin Ferrer.

Tribunal suplent número 04.
President: Alfonso Fernández del Pozo.

Vocal 1: Josepa Castells Soler.
Vocal 2: Ana Belén Fuste Capdevila.
Vocal 3: Meritxell Albiac Roca.
Vocal 4: Montserrat Blanch Pomar.

Tribunal titular número 05.
President: M. Antonia Puig Mayor.
Vocal 1: Eulalia Margarit Noguera.
Vocal 2: Immaculada Miro Borras.
Vocal 3: Pilar Casanovas Alfara.
Vocal 4: Maria Judit García Reverter.

Tribunal suplent número 05.
President: Miriam Sánchez Boronat.
Vocal 1: José Bautista Díaz.
Vocal 2: Maria Carmen Herraiz Rodríguez.
Vocal 3: Mireia Feliu Ràfols.
Vocal 4: Rosa Maria Sánchez del Rio.

Tribunal titular número 06.
President: Carme Cornella Canals.
Vocal 1: Francesca Barri Pairo.
Vocal 2: Isabel Miranda López.
Vocal 3: David Monge García.
Vocal 4: Maria Esperanza Busquets Congost.

Tribunal suplent número 06.
President: Silvia Pérez Puig.
Vocal 1: Ingrid Camps Ventura.
Vocal 2: Isabel Pagans Lacaze.
Vocal 3: Maria Rosa Pujol Molas.
Vocal 4: Beatriu Font Nierga.

Tribunal titular número 07.
President: Montserrat Pueyo Vigatà.
Vocal 1: Cecília Navés Peig.
Vocal 2: Isabel Rodríguez Gómez.
Vocal 3: M.Dolors Mateu Lafont.
Vocal 4: Josep-Miquel Sabaté Palau.

Tribunal suplent número 07.
President: Ramon Castelló Culell.
Vocal 1: Margarita Relaño Castillo.
Vocal 2: Montserrat Espinet Badia.
Vocal 3: Aurora Lladó Beleta.
Vocal 4: Josep-A. Castell Palacín.

Tribunal titular número 08.
President: Ramon Felix Palau Martin.
Vocal 1: Sonia López Sánchez.
Vocal 2: Rosa M. March García.
Vocal 3: M. Montserrat Baiges Gispert.
Vocal 4: Carmen Barrau Rodríguez.

Tribunal suplent número 08.
President: Maria Rosa Sanahuja Montesinos.
Vocal 1: Montserrat Miralves Simó.
Vocal 2: Montserrat Pasto Baiges.
Vocal 3: Montserrat Duat Latorre.
Vocal 4: M. Asunción Hernández Ramírez.

Tribunal titular número 09.
President: Juan Ernesto Redo Brunet.
Vocal 1: Raquel Maria Mauri Aragones.
Vocal 2: Dolors Queralt Moreso.
Vocal 3: M. José Valldepérez García.
Vocal 4: Elena Martí Puig.

Tribunal suplent número 09.
President: Juan Salvador Balagué Cervera.
Vocal 1: Josefina Verge Barberà.
Vocal 2: Marta Prat Aubach.
Vocal 3: M. José Fernández Adell.
Vocal 4: Fabián José Gabriel Gracia.

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

Especialitat: anglès

Tribunal titular número 01.
President: Joan Manuel Sampons Vila.

Vocal 1: Montserrat Florensa Galito.
Vocal 2: Martin Piñol Sanfeliu.
Vocal 3: Sílvia Furio Castellví.
Vocal 4: Cristina De Benito Llopis.

Tribunal suplent número 01.
President: Maria-Francisca Domínguez Claver.
Vocal 1: Francisco Fernández Blanco.
Vocal 2: Luisa Torres Aramendia.
Vocal 3: Asunción Clapés Pallarès.
Vocal 4: Julia Pons Vidal.

Tribunal titular número 02.
President: M. Concepción Mascaraque
Eche.
Vocal 1: Maria-Isabel Moreno Ibañez.
Vocal 2: Vicente San Martin Gómez.
Vocal 3: Maria Rufie Jove.
Vocal 4: Susana Barbadillo Rank.

Tribunal suplent número 02.
President: Roberto Pastor Prieto.
Vocal 1: Jose-Enrique Villace Farto.
Vocal 2: Conrado Parra Martínez.
Vocal 3: Fernando Pérez-Ordoyo García.
Vocal 4: M. Pilar Pont Vicens.

Tribunal titular número 03.
President: M. Consuelo Freixa Lobera.
Vocal 1: Ana-Maria Coll Araño.
Vocal 2: Ramon Pujol Gorne.
Vocal 3: Maria Ines Gómez Lazaro.
Vocal 4: Sabrina Colautti.

Tribunal suplent número 03.
President: Vicente Brines Chelvi.
Vocal 1: Ana Maria Gruart Vila.
Vocal 2: Maria-Isabel Pérez Castro.
Vocal 3: Maria Ludevid Anglada.
Vocal 4: M.Eugenia del Cerro Ortego.

Tribunal titular número 04.
President: M. Assumpta Roca Casals.
Vocal 1: Jaume Bosch Minguella.
Vocal 2: Rosa Maria Guillen Aranda.
Vocal 3: Ana Carbonell Mañe.
Vocal 4: M. del Mar Gil Fernández.

Tribunal suplent número 04.
President: Amparo Granada Navales.
Vocal 1: Pilar Llobregat Conesa.
Vocal 2: Vicente Cabedo Carretero.
Vocal 3: Rosa Maria Saiz Blasco.
Vocal 4: M.Jesús Ferrando Redolar.

Tribunal titular número 05.
President: Kathleen Knott Ingram.
Vocal 1: Rosa-Maria Cairo Jordan.
Vocal 2: Montserrat Huguet Pinos.
Vocal 3: Esperanza Mallol Tomás.
Vocal 4: Jordi Peradalta Palau.

Tribunal suplent número 05.
President: Mercedes Esteban Martínez.
Vocal 1: Josep Gascon Fernández.
Vocal 2: Arseni Roca Bosch.
Vocal 3: Lleonarda Mallorquí Ayuso.
Vocal 4: Carmen Casals Pont.

Tribunal titular número 06.
President: Cèlia Monné Florensa.
Vocal 1: Regina Hortal Castaño.
Vocal 2: Elvira Munto Vila.
Vocal 3: Nuria Regi Olesti.
Vocal 4: Sílvia Marín Santos.

Tribunal suplent número 06.
President: Rosa Riu Canela.
Vocal 1: M. Carmen Santolaria Reñe.
Vocal 2: M. Dolors Raich Minguell.
Vocal 3: Teresa Font Arbo.
Vocal 4: Robert Izquierdo Santaularia.
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Tribunal titular número 07.
President: Jesus Clemente Magan.
Vocal 1: Juan López García.
Vocal 2: Margarita Caballero de los Arcos.
Vocal 3: Maria Pilar Rosanes Sarra.
Vocal 4: M. Isabel Bofarull Vilella.

Tribunal suplent número 07.
President: Jordi-Lluís Guitart Olive.
Vocal 1: M.Teresa Vives Conesa.
Vocal 2: Ana María Rodríguez González.
Vocal 3: Ana M. Rivera Saura.
Vocal 4: Magdalena Abello Franquet.

Tribunal titular número 08.
President: Jose-Carlos Soler Soler.
Vocal 1: Joan López Viladrich.
Vocal 2: Teresa Renedo Garcíapons.
Vocal 3: Maria Consuelo Zapater Fiestras.
Vocal 4: Montserrat Banque Vidiella.

Tribunal suplent número 08.
President: Fernando del Águila de Torres.
Vocal 1: Maria Ángeles Ferre Llop.
Vocal 2: Jesus Sanchis Calabuig.
Vocal 3: Maria Begoña Adell Sancho.
Vocal 4: David Cuello Sin.

Especialitat: tecnologia

Tribunal titular número 01.
President: Esther Jiménez Piqueras.
Vocal 1: Lluís Algue Reguant.
Vocal 2: Marta Carnicero Hernanz.
Vocal 3: Antoni Giménez Colom.
Vocal 4: Joan Campanya Artés.

Tribunal suplent número 01.
President: Jordi Escudero Guardia.
Vocal 1: Enrique Cifuentes Padrosa.
Vocal 2: Daniel Padrós Barbero.
Vocal 3: Agueda Bosch Colmenero.
Vocal 4: Antonio Escrig Vidal.

Tribunal titular número 02.
President: Antoni Llort Colell.
Vocal 1: Jaume Dellunde Clave.
Vocal 2: Alberto Granollers Palou.
Vocal 3: Jesus Carlos Diez Rioja.
Vocal 4: Feliciano Iglesias Ortega.

Tribunal suplent número 02.
President: Josep Amat Torroella.
Vocal 1: Maria Teresa Marrodan Ligorit.
Vocal 2: Francisco Prieto Muriel.
Vocal 3: Juan Antonio Frances López.
Vocal 4: Angel Jiménez Gallego.

Tribunal titular número 03.
President: M. Carmen Royo Álvarez.
Vocal 1: Amadeu Dieste Castejon.
Vocal 2: Hermenegild Pujades Beneit.
Vocal 3: Domingo Espot Jubilla.
Vocal 4: Lluís Solanes Torm.

Tribunal suplent número 03.
President: Josep Boldú Marsinyach.
Vocal 1: Pedro Lirón Urquijo.
Vocal 2: Ricardo Marsal Pizarro.
Vocal 3: Victor Manuel Serra Raventós.
Vocal 4: Nuria Capdevila Prim.

Tribunal titular número 04.
President: Francesc Badiella Palet.
Vocal 1: Mario Antonio Cambredo Aparicio.
Vocal 2: Jesus Muñoz Muñoz.
Vocal 3: Ernest Ferrer Batlle.
Vocal 4: Julian Hueso García.

Tribunal suplent número 04.
President: Lluís Font Espina.
Vocal 1: Yasmina Pujol Capelles.

Vocal 2: Javier López González.
Vocal 3: Soledad Martí Mari.
Vocal 4: Lorenzo Sans Vizcarro.

Tribunal titular número 05.
President: Monica Soler Montaner.
Vocal 1: Víctor Closa Gomà.
Vocal 2: Francesc Garriga Pujol.
Vocal 3: Daniel Laguna Estaun.
Vocal 4: Mónica Serrano Montes.

Tribunal suplent número 05.
President: Nicolau Sagrera Castells.
Vocal 1: Guillermo Marquez Jiménez.
Vocal 2: Amadeu Vidal Casals.
Vocal 3: Jaume Bacardit Mateu.
Vocal 4: Noemi Cervera Baiges.

Tribunal titular número 06.
President: Antonio Sobrino Labajos.
Vocal 1: Francesc Ramon Bertrán Ferrus.
Vocal 2: José Luis Canovas Rotger.
Vocal 3: Eusebio Díez Barreñada.
Vocal 4: Eduardo García Muntane.

Tribunal suplent número 06.
President: Isabel Iriberri Díaz.
Vocal 1: Antoni Muntané Alias.
Vocal 2: Joaquin Funes Velilla.
Vocal 3: Virgilio Gonzalo Edesa.
Vocal 4: Josep Torres Salvado.

Tribunal titular número 07.
President: Jordi Collell Casañas.
Vocal 1: Victor Alegre Zaera.
Vocal 2: Antonio Cadenas Alabernia.
Vocal 3: Pere Lloret Bayod.
Vocal 4: Jordi Barraca González.

Tribunal suplent número 07.
President: Josep Poch Clara.
Vocal 1: Jordi Corrales i Esteve.
Vocal 2: Lluís Roura Ferrer.
Vocal 3: Joan Baca Llaurado.
Vocal 4: Lluís Feliu Sureda.

Tribunal titular número 08.
President: Mario J. Subias Pueyo.
Vocal 1: Josep Balcells Espasa.
Vocal 2: Montserrat Castelló Miarnau.
Vocal 3: Jorge Lampurlanés Castel.
Vocal 4: Santiago Torrelles Mele.

Tribunal suplent número 08.
President: Francesc Solans Barberà.
Vocal 1: Jordi Llorens Sibat.
Vocal 2: Francesc Josep Garrido Contreras.
Vocal 3: Jordi Miquel Jordan Arias.
Vocal 4: M.Nieves Solà Amorós.

Tribunal titular número 09.
President: Jordi Piñol Munté.
Vocal 1: Rosa Martí Ripoll.
Vocal 2: Santiago Ruíz Radigales.
Vocal 3: Joaquim Soro Sánchez.
Vocal 4: Remei Adserias Sans.

Tribunal suplent número 09.
President: Andres Martín Martínez.
Vocal 1: Albert Andreu Sabadell.
Vocal 2: Angel Casado Gómez.
Vocal 3: Francesc Ibáñez Juncosa.
Vocal 4: Josep M. Cantons Rafel.

Tribunal titular número 10.
President: José Juan Vicente Lizarraga.
Vocal 1: Manuel Igelmo Ganzo.
Vocal 2: José Manuel Caballé Homedes.
Vocal 3: Manuel Pedro Homedes Fernández.
Vocal 4: Xavier Beltran Arnau.

Tribunal suplent número 10.
President: Francesc Brunet Vernet.

Vocal 1: Andres Branchat Grau.
Vocal 2: J.Carles Pasqual Montanyes.
Vocal 3: José Enrique Rehues Fornos.
Vocal 4: Josep Ignasi Chavarria Aragonés.

Especialitat: assessoria i processos d’imat-
ge personal

Tribunal titular número 01.
President: Adriana Ferriz Caggiano.
Vocal 1: Joana Llorens Sallares.
Vocal 2: Maria Núria Ribas Soler.
Vocal 3: Eduard Pérez Monfort.
Vocal 4: Maria José Gracia Romano.

Tribunal suplent número 01.
President: Eduard Cercos Hortelano.
Vocal 1: Francesc Oliver Codina.
Vocal 2: Joan Pell Oliver.
Vocal 3: Carlos Peña Salvatierra.
Vocal 4: Immaculada Miarnau Piñol.

Especialitat: hoteleria i turisme

Tribunal titular número 01.
President: Domenec Castel Bardají.
Vocal 1: Mercè López Besora.
Vocal 2: Ana M. Payet Rojano.
Vocal 3: Yolanda Álvarez Ruíz.
Vocal 4: M.Carmen Duch Torrelles.

Tribunal suplent número 01.
President: Jordi Bachs Grimal.
Vocal 1: Encarna Sans Barberà.
Vocal 2: Esther Maria Guillen Mesalles.
Vocal 3: Crescencia Morales Torres.
Vocal 4: Eliseo Escobar Vall.

Especialitat: informàtica

Tribunal titular número 01.
President: Lluís Valencia López.
Vocal 1: Jordi Andugar Andreu.
Vocal 2: José Luis Navas Ordoñez.
Vocal 3: Miguel Angel Carpintero Rodríguez.
Vocal 4: Martín Martín Jorge.

Tribunal suplent número 01.
President: Jorge Grau Sallent.
Vocal 1: Jordi Batlle Mañe.
Vocal 2: Roberto Alonso Pérez.
Vocal 3: Montserrat Madridejos Mora.
Vocal 4: Ramon Olivella Domínguez.

Tribunal titular número 02.
President: Antonio Díaz Bras.
Vocal 1: Albert Mallat Cortada.
Vocal 2: Cristina Obiols Llopart.
Vocal 3: Segundo González Ibañez.
Vocal 4: Cristofol García Pujol.

Tribunal suplent número 02.
President: Miguel Cortés Serra.
Vocal 1: Vicent Xavier Morera Parra.
Vocal 2: Xavier Cardona Peris.
Vocal 3: Francisco J. Peiris López.
Vocal 4: Julián García López.

Especialitat: organització i processos de
manteniment de vehicles

Tribunal titular número 01.
President: Francisco Herreros Alfaro.
Vocal 1: Angel Ferraz Garriga.
Vocal 2: José Miguel Melendo Herrera.
Vocal 3: José Ramon Giraldo Vigil.
Vocal 4: Miguel Manen Comas.

Tribunal suplent número 01.
President: José Maria García Primi.
Vocal 1: Ramon Gelpi Sabater.
Vocal 2: Margarita Calsina Fleta.
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Vocal 3: Gregorio Llimiñana Casal.
Vocal 4: Fco. Javier Rodríguez Moreno.

Especialitat: organització i projectes fabri-
cació mecànica

Tribunal titular número 01.
President: Angel Rodríguez Bayon.
Vocal 1: Mimoum Chaabi Maanan.
Vocal 2: Miquel Vidal Casacof.
Vocal 3: Javier Rojo Alonso.
Vocal 4: José Albacete González.

Tribunal suplent número 01.
President: Alejandro Calvo Monforte.
Vocal 1: Rafel Gisbert Casel·li.
Vocal 2: Francisco Domínguez Sánchez.
Vocal 3: Antoni Montero Nadal.
Vocal 4: Lluís López Agustí.

Especialitat: sistemes electrònics

Tribunal titular número 01.
President: José Luis Duran Moyano.
Vocal 1: Juan Carlos Faro Rodríguez.
Vocal 2: Juan Manuel Ochoa Pérez.
Vocal 3: Alberto Mestre Basco.
Vocal 4: Pablo García Morano.

Tribunal suplent número 01.
President: José Maria Jove Casals.
Vocal 1: Ricardo Josa Torres.
Vocal 2: Mariano Gómez Martínez.
Vocal 3: Miguel Darnes Cirera.
Vocal 4: Eduard Martínez Rius.

Especialitat: sistemes electrotècnics i auto-
màtics

Tribunal titular número 01.
President: Josep Maria Lluva Andrés.
Vocal 1: Manuel Lozano Serrano.
Vocal 2: Francesc Orfila Simó.
Vocal 3: Ismael León Gracia.
Vocal 4: José A. Vieta Costa.

Tribunal suplent número 01.
President: Teresa Larrieu Michaud.
Vocal 1: Josep Domingo Rubies.
Vocal 2: José Vila Rovirota.
Vocal 3: Narcis Masip Masip.
Vocal 4: Ramon Sort Sala.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: cuina i pastisseria

Tribunal titular número 01.
President: Ignacio Martín Roig.
Vocal 1: Jaume Perpiña Ruíz.
Vocal 2: Raul Cuadras Genabat.
Vocal 3: Asier Lahera Loredo.
Vocal 4: Luis Bonillo Jiménez.

Tribunal suplent número 01.
President: Jordi Casals Furadada.
Vocal 1: Sebastià Duch Torrelles.
Vocal 2: Joan Serra García.
Vocal 3: M. Assumpció Vilella Cuadrada.
Vocal 4: Alberto Franco Martínez.

Especialitat: manteniment de vehicles

Tribunal titular número 01.
President: Josep Furest Ribas.
Vocal 1: Ernesto Albareda Cabello.
Vocal 2: Jordi Guixa Martí.
Vocal 3: Antonio Pérez Pérez.
Vocal 4: Josep Aparicio Pach.

Tribunal suplent número 01.
President: Manuel Domingo Calpe.
Vocal 1: Pedro Malo Acón.
Vocal 2: Joan Campos González.
Vocal 3: Jaume Poch Elias.
Vocal 4: Jaume Aicart Vidal.

Especialitat: mecanització i manteniment de
màquines

Tribunal titular número 01.
President: Antonio Florit Sans.
Vocal 1: Fernando González Arroyo.
Vocal 2: Josep Joan Virtudes Serra.
Vocal 3: Francisco Gómez Luceño.
Vocal 4: Isidre Junyent Sonet.

Tribunal suplent número 01.
President: José Guillermo Casado Olmedo.
Vocal 1: Jesus M. Santos Sanz.
Vocal 2: Francisco Molina Troyano.
Vocal 3: Antonio Valverde Alcantara.
Vocal 4: Jaime Solsona Girol.

Especialitat: producció en arts gràfiques

Tribunal titular número 01.
President: Jordi Colet Ruz.
Vocal 1: Evelio Gómez Suñer.
Vocal 2: Oscar Luis Aldrey Maza.
Vocal 3: Carmen Lebrón Pérez.
Vocal 4: Nuria Tria Parareda.

Tribunal suplent número 01.
President: Manuel Jesus Hermosin Marquez.
Vocal 1: Gonzalo González Roca.
Vocal 2: Luis Laborda Oribes.
Vocal 3: Mercedes Barnadas Molins.
Vocal 4: David Ciudad Palanques.

Especialitat: sistemes i aplicacions informà-
tiques

Tribunal titular número 01.
President: Fco. Javier Fernández Baticon.
Vocal 1: Josep M. Flix Rovira.
Vocal 2: Montserrat Casals Serrano.
Vocal 3: Maria José Pedraza Gutierrez.
Vocal 4: Maria Teresa Puertolas Mur.

Tribunal suplent número 01.
President: Carlos Val Cebrian.
Vocal 1: M. Inmaculada Brustenga Auge.
Vocal 2: Josep Ferrer Turà.
Vocal 3: Maria del Mar Lluelles Perera.
Vocal 4: Maria Jesus Sans Framis.

Tribunal titular número 02.
President: Isabel Ruíz Mahamud.
Vocal 1: Luis Melgar Fernández.
Vocal 2: Jordi Farrando Canals.
Vocal 3: Encarnación Monreal González.
Vocal 4: Anna Castelló Gistau.

Tribunal suplent número 02.
President: Miguel Vicente Villar Espinós.
Vocal 1: Ana Maria Galan Encinar.
Vocal 2: Antonio M. Sánchez Otto.
Vocal 3: Salvador Agelet Saracibar Bosch.
Vocal 4: Miquel Lara Peña.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Especialitat: alemany

Tribunal titular número 01.
President: Jorge Lalinde Juerss.
Vocal 1: Ricardo Calvo Agredano.
Vocal 2: Brigitte Schmid.
Vocal 3: Maria Rosa Elvira Vicente.
Vocal 4: Claudia Back.

Tribunal suplent número 01.
President: Elena Anaya Hernández.
Vocal 1: Rosa Maria Olivé Lladó.
Vocal 2: Merce Ribera Gorriz.
Vocal 3: Sílvia Angrill Ribas.
Vocal 4: Eulàlia Duñach Fulla.

Especialitat: àrab

Tribunal titular número 01.
President: Joan Gumbert Ribot.
Vocal 1: Julio Samsó Moya.
Vocal 2: Emilia Calvo Labarta.
Vocal 3: Francesc Castelló Moxó.
Vocal 4: Roser Puig Aguilar.

Tribunal suplent número 01.
President: Francesc Vidal Pla.
Vocal 1: Gisela Fabre Averos.
Vocal 2: Lucia Molinos Martín.
Vocal 3: Eva Naval Surribas.
Vocal 4: Montserrat Sabat Mir.

Especialitat: francès

Tribunal titular número 01.
President: Luis José Tigero González.
Vocal 1: Regine Fache Michel.
Vocal 2: Andres Velasco Ontañon.
Vocal 3: Monica Masip Ruíz.
Vocal 4: Neus Pascual Cerda.

Tribunal suplent número 01.
President: Helène Auge Covillandeau.
Vocal 1: Carme Valencia Lucas.
Vocal 2: Juana Campoy Gallizo.
Vocal 3: Didac Simón Reche.
Vocal 4: Pilar Martí Vilagran.

Especialitat: anglès

Tribunal titular número 01.
President: Margarita Ravera Carreño.
Vocal 1: Eliseo Pico Más.
Vocal 2: Mireia Bosch Galcerán.
Vocal 3: Lourdes Gironès Danés.
Vocal 4: Maria Dolors Farran Puig.

Tribunal suplent número 01.
President: Carmen Cadierno Carpintero.
Vocal 1: Isabel González Jiménez.
Vocal 2: José García Temprano.
Vocal 3: Sonia Saez Galindo.
Vocal 4: Adela Tost Panes.

Tribunal titular número 02.
President: M. Àngels Ferrer Verneda.
Vocal 1: M.Cruz Oliveros Martín-Vares.
Vocal 2: Carmen de Mir Messa.
Vocal 3: David Santirso Rodríguez.
Vocal 4: Lesley Galeote Torralbo.

Tribunal suplent número 02.
President: Margarita Hernández Guiu.
Vocal 1: Josep Matamoros Roda.
Vocal 2: Antonio Jesus Goñi Mues.
Vocal 3: Dolors Tamarit Sarle.
Vocal 4: Eva Cervantes Torre-Marín.

ANNEX 2

Procediment d’adquisició de noves espe-
cialitats

COS DE MESTRES

Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica

Tribunal titular número 09.
President: Eusebio Germán Solano Saura.
Vocal 1: Maria Cristina Alfaro Alquezar.
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Vocal 2: Ma. del Carme Caballer Cavalle.
Vocal 3: Antonio Extraña Zamora.
Vocal 4: Magdalena Martí Taule.

Tribunal suplent número 09.
President: Anna Villarreal Cercos.
Vocal 1: Luciana Sitges Periano.
Vocal 2: Susana Cubero Alonso.
Vocal 3: Dolors Pons Mascarilla.
Vocal 4: Carme Cortadellas Queralt.

Especialitat: educació infantil

Tribunal titular número 38.
President: M.Dolors Dueñas Pérez.
Vocal 1: Ana Maria Radigales Torres.
Vocal 2: M. Carmen Lozano Comas.
Vocal 3: Neus Escale Corominas.
Vocal 4: Antonia Amat Sabaté.

Tribunal suplent número 38.
President: M. Nuria Soler Sucarrat.
Vocal 1: Judith Rovira Simón.
Vocal 2: M. Aurora Moles Pastor.
Vocal 3: Àngels Gari Marsol.
Vocal 4: Dolors Carandell Pérez.

Especialitat: educació física

Tribunal titular número 11.
President: Montserrat Fernández Olivares.
Vocal 1: Meritxell Bonas Sola.
Vocal 2: Eduardo García Tomás.
Vocal 3: Bienvenido Sánchez García.
Vocal 4: Mònica Marín Duran.

Tribunal suplent número 11.
President: M. Fabiola Requeno García.
Vocal 1: Francisco García Baños.
Vocal 2: Josep Antoni González Ramos.
Vocal 3: Jesus Niño Arribas.
Vocal 4: José M. Bardon García.

Especialitat: música

Tribunal titular número 10.
President: M. Concepción Carreño Serrai-
ma.
Vocal 1: Nicolas Maria Ardanaz Sagaseta
Ilurdoz.
Vocal 2: Maria del Mar Calvet López.
Vocal 3: M. Carmen Jiménez Solano.
Vocal 4: Maria Pilar Salvador Martínez.

Tribunal suplent número 10.
President: Elisabet Dalmau Figuerola.
Vocal 1: Jofre Ferriols Molist.
Vocal 2: Marta Verdu Masia.
Vocal 3: Rosa M. Pla Magaña.
Vocal 4: Rosa Maria Montero Comas.

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

Especialitat: anglès

Tribunal titular número 09.
President: M. Assumpta Roca Casals.
Vocal 1: Jaume Bosch Minguella.
Vocal 2: Rosa-Maria Guillen Aranda.
Vocal 3: Ana Carbonell Mañe.
Vocal 4: M. del Mar Gil Fernández.

Tribunal suplent número 09.
President: Amparo Granada Navales.
Vocal 1: Pilar Llobregat Conesa.
Vocal 2: Vicente Cabedo Carretero.
Vocal 3: Rosa Maria Saiz Blasco.
Vocal 4: M. Jesus Ferrando Redolar.

Especialitat: tecnologia

Tribunal titular número 11.
President: Antoni Llort Colell.

Vocal 1: Jaume Dellunde Clave.
Vocal 2: Alberto Granollers Palou.
Vocal 3: Jesus Carlos Díez Rioja.
Vocal 4: Feliciano Iglesias Ortega.

Tribunal suplent número 11.
President: Josep Amat Torroella.
Vocal 1: Maria Teresa Marrodan Ligorit.
Vocal 2: Francisco Prieto Muriel.
Vocal 3: Juan Antonio Frances López.
Vocal 4: Angel Jiménez Gallego.

Especialitat: assessoria i processos d’imat-
ge personal

Tribunal titular número 02.
President: Adriana Férriz Caggiano.
Vocal 1: Joana Llorens Sallares.
Vocal 2: Maria Núria Ribas Soler.
Vocal 3: Eduard Pérez Monfort.
Vocal 4: Maria José Gracia Romano.

Tribunal suplent número 02.
President: Eduard Cercos Hortelano.
Vocal 1: Francesc Oliver Codina.
Vocal 2: Joan Pell Oliver.
Vocal 3: Carlos Peña Salvatierra.
Vocal 4: Immaculada Miarnau Piñol.

Especialitat: hoteleria i turisme

Tribunal titular número 02.
President: Domenec Castel Bardají.
Vocal 1: Mercè López Besora.
Vocal 2: Ana M. Payet Rojano.
Vocal 3: Yolanda Álvarez Ruíz.
Vocal 4: M. Carmen Duch Torrelles.

Tribunal suplent número 02.
President: Jordi Bachs Grimal.
Vocal 1: Encarna Sans Barberà.
Vocal 2: Esther Maria Guillen Mesalles.
Vocal 3: Crescencia Morales Torres.
Vocal 4: Eliseo Escobar Vall.

Especialitat: informàtica

Tribunal titular número 03.
President: Lluís Valencia López.
Vocal 1: Jordi Andugar Andreu.
Vocal 2: José Luis Navas Ordoñez.
Vocal 3: Miguel Ángel Carpintero Rodríguez.
Vocal 4: Martín Martín Jorge.

Tribunal suplent número 03.
President: Jorge Grau Sallent.
Vocal 1: Jordi Batlle Mañe.
Vocal 2: Roberto Alonso Pérez.
Vocal 3: Montserrat Madridejos Mora.
Vocal 4: Ramon Olivella Domínguez.

Especialitat: organització y processos de
manteniment de vehicles

Tribunal titular número 02.
President: Francisco Herreros Alfaro.
Vocal 1: Angel Ferraz Garriga.
Vocal 2: José Miguel Melendo Herrera.
Vocal 3: José Ramon Giraldo Vigil.
Vocal 4: Miguel Manen Comas.

Tribunal suplent número 02.
President: José Maria García Primi.
Vocal 1: Ramon Gelpi Sabater.
Vocal 2: Margarita Calsina Fleta.
Vocal 3: Gregorio Llimiñana Casal.
Vocal 4: Fco. Javier Rodríguez Moreno.

Especialitat: organització i projectes fabri-
cació mecànica

Tribunal titular número 02.
President: Angel Rodríguez Bayon.

Vocal 1: Mimoum Chaabi Maanan.
Vocal 2: Miquel Vidal Casacof.
Vocal 3: Javier Rojo Alonso.
Vocal 4: José Albacete González.

Tribunal suplent número 02.
President: Alejandro Calvo Monforte.
Vocal 1: Rafel Gisbert Casel·li.
Vocal 2: Francisco Domínguez Sánchez.
Vocal 3: Antoni Montero Nadal.
Vocal 4: Lluís López Agusti.

Especialitat: sistemes electrònics

Tribunal titular número 02.
President: José Luis Duran Moyano.
Vocal 1: Juan Carlos Faro Rodríguez.
Vocal 2: Juan Manuel Ochoa Pérez.
Vocal 3: Alberto Mestre Basco.
Vocal 4: Pablo García Morano.

Tribunal suplent número 02.
President: José Maria Jove Casals.
Vocal 1: Ricardo Josa Torres.
Vocal 2: Mariano Gómez Martínez.
Vocal 3: Miguel Darnes Cirera.
Vocal 4: Eduard Martínez Rius.

Especialitat: sistemes electrotècnics i auto-
màtics

Tribunal titular número 02.
President: Josep Maria Lluva Andres.
Vocal 1: Manuel Lozano Serrano.
Vocal 2: Francesc Orfila Simó.
Vocal 3: Ismael Leon Gracia.
Vocal 4: José A. Vieta Costa.

Tribunal suplent número 02.
President: Teresa Larrieu Michaud.
Vocal 1: Josep Domingo Rubies.
Vocal 2: José Vila Rovirota.
Vocal 3: Narcis Masip Masip.
Vocal 4: Ramon Sort Sala.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: cuina i pastisseria

Tribunal titular número 02.
President: Ignacio Martín Roig.
Vocal 1: Jaume Perpiña Ruíz.
Vocal 2: Raul Cuadras Genabat.
Vocal 3: Asier Lahera Loredo.
Vocal 4: Luis Bonillo Jiménez.

Tribunal suplent número 02.
President: Jordi Casals Furadada.
Vocal 1: Sebastià Duch Torrelles.
Vocal 2: Joan Serra García.
Vocal 3: M. Assumpció Vilella Cuadrada.
Vocal 4: Alberto Franco Martínez.

Especialitat: manteniment de vehicles

Tribunal titular número 02.
President: Josep Furest Ribas.
Vocal 1: Ernesto Albareda Cabello.
Vocal 2: Jordi Guixa Martí.
Vocal 3: Antonio Pérez Pérez.
Vocal 4: Josep Aparicio Pach.

Tribunal suplent número 02.
President: Manuel Domingo Calpe.
Vocal 1: Pedro Malo Acon.
Vocal 2: Joan Campos González.
Vocal 3: Jaume Poch Elias.
Vocal 4: Jaume Aicart Vidal.
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Especialitat: mecanització i manteniment de
màquines

Tribunal titular número 02.
President: Antonio Florit Sans.
Vocal 1: Fernando González Arroyo.
Vocal 2: Josep Joan Virtudes Serra.
Vocal 3: Francisco Gómez Luceño.
Vocal 4: Isidre Junyent Sonet.

Tribunal suplent número 02.
President: José Guillermo Casado Olmedo.
Vocal 1: Jesus M. Santos Sanz.
Vocal 2: Francisco Molina Troyano.
Vocal 3: Antonio Valverde Alcantara.
Vocal 4: Jaime Solsona Girol.

Especialitat: producció en arts gràfiques

Tribunal titular número 02.
President: Jordi Colet Ruz.
Vocal 1: Evelio Gómez Suñer.
Vocal 2: Oscar Luis Aldrey Maza.
Vocal 3: Carmen Lebrón Pérez.
Vocal 4: Nuria Tria Parareda.

Tribunal suplent número 02.
President: Manuel Jesus Hermosin Marquez.
Vocal 1: Gonzalo González Roca.
Vocal 2: Luis Laborda Oribes.
Vocal 3: Mercedes Barnadas Molins.
Vocal 4: David Ciudad Palanques.

Especialitat: sistemes i aplicacions informà-
tiques

Tribunal titular número 03.
President: Isabel Ruíz Mahamud.
Vocal 1: Luis Melgar Fernández.
Vocal 2: Jordi Farrando Canals.
Vocal 3: Encarnación Monreal González.
Vocal 4: Anna Castelló Gistau.

Tribunal suplent número 03.
President: Miguel Vicente Villar Espinós.
Vocal 1: Ana Maria Galan Encinar.
Vocal 2: Antonio M. Sánchez Otto.
Vocal 3: Salvador Agelet Saracibar Bosch.
Vocal 4: Miquel Lara Peña.

(03.087.019)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0093/03).

—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: 0093/03.

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

dependències administratives de la Delega-
ció Territorial d’Ensenyament a Lleida.

b) Termini d’execució: de l’1 de maig de
2003 fins el 31 de desembre de 2004.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Any 2003:
Lot A: 38.704,56 euros, IVA inclòs.
Lot B: 3.787,20 euros, IVA inclòs.
Total: 42.491,76 euros, IVA inclòs (de l’1

de maig al 31 de desembre de 2003).
Any 2004:
Lot A: 58.056,84 euros, IVA inclòs.
Lot B: 5.680,80 euros, IVA inclòs.
Total: 63.737,64 euros, IVA inclòs (de l’1

de gener al 31 de desembre de 2004).
Import total: 106.229,40 euros, (IVA in-

clòs).

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

ticle 35.1.c, del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import del lot adjudi-
cat.

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

ria A.
Grup U, subgrup 1, categoria A.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i

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

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

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

b) 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 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.

Barcelona, 31 de març de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.090.008)


