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RESOLUCIÓ  ENS/1137/2003, de 10
d’abril, per la qual s’autoritza l’obertura de
l’escola de dansa 113 Dansa, d’Olesa de
Montserrat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de l’escola de dansa 113 Dansa, d’Olesa
de Montserrat, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret, la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’escola de
dansa 113 Dansa, d’Olesa de Montserrat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 la defensa dels
seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 10 d’abril de 2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Localitat: Olesa de Montserrat.
Núm. de codi: 08060368.
Denominació: 113 Dansa.
Adreça: c. Lluís Puiggener, 113.
Titular: Maria Eugènia Poquet Hita.
NIF: 39167113-E.

Autorització d’obertura de l’escola de
dansa 113 Dansa, d’Olesa de Montserrat,
amb efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzada com a escola de dansa amb
una capacitat màxima per a 67 alumnes.

(03.073.043)

RESOLUCIÓ  ENS/1138/2003, de 10
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat San Antonio María Claret, de
Cornellà de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat San Antonio María Cla-
ret, de Cornellà de Llobregat, en petició de
canvi de denominació, es va instruir l’expe-
dient 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 San
Antonio María Claret, de Cornellà de Llo-
bregat, per canvi de denominació, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 10 d’abril de 2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016501.
Denominació: San Antonio María Claret.
Adreça: c. Manuel Mariné, 11.
Altres adreces: c. Mossèn Andreu, 57.
Titular: Missioneres de la Institució Clareti-
ana.
NIF: Q0800024B.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Sant Antoni Maria Claret.
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 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.

(03.073.057)

RESOLUCIÓ ENS/1139/2003, de 3 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Kasperle, 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 Kasperle, de Barcelona,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir 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
Kasperle, de Barcelona, per canvi de titula-
ritat, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 3 d’abril 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: 08012970.
Denominació: Kasperle.
Adreça: c. Gran de Gràcia, 97.
Titular: Fenollosa Montané, Daniel.
NIF: 37863292W.

S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Marta Simón Balcells, amb NIF
35078390D, amb efectes a partir del dia 1 del
mes següent de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre:

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 2 unitats de segon ci-

cle (parvulari) amb capacitat per a 50 llocs
escolars.

(03.064.117)

RESOLUCIÓ ENS/1140/2003, de 3 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura de la llar d’infants Llull,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Llull, de Barcelona, en peti-
ció de canvi de titularitat, es va instruir l’ex-
pedient 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 de la llar d’infants Llull, de
Barcelona, per canvi de titularitat, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
14 anys, comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims

que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny.

—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, 3 d’abril 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: 08049622.
Denominació: Llull.
Adreça: c. Pere Sala, 3.
Titular: Granados Montserrat, Ana M.
NIF: 37624896R.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de la Fundación Privada Liceo
Sarriá, amb NIF G58812520, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Llar d’infants amb capacitat per a 54 llocs
escolars.

(03.064.118)

RESOLUCIÓ  ENS/1200/2003, de 14
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu del Carme, del Prat
de Llobregat.

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 del Carme,
del Prat de Llobregat, en petició d’autorit-
zació d’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 Mare
de Déu del Carme, del Prat de Llobregat, per
ampliació de locals, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 14 d’abril de 2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08023013.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Adreça: c. Dr. Robert, 5-7/c. Jaume Casa-
nova, 60.
Altres adreces: c. Narcís Monturiol, 55.
Titular: Carmelites Missioneres.
NIF: Q0800115H.

S’autoritza l’ampliació de locals situats al
c. Dr. Robert, núm. 9.
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 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.

(03.079.093)

RESOLUCIÓ  ENS/1219/2003, de 24
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat La Salle Torreforta, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre privat La Salle Torreforta, de Tarra-
gona, en petició d’ampliació d’unitats dels
ensenyaments de l’educació infantil, 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
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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 La
Salle Torreforta, de Tarragona, per amplia-
ció d’unitats dels ensenyaments de l’edu-
cació infantil, en els termes que s’especifi-
quen 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.

Tarragona, 24 d’abril de 2003

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Torreforta.
Núm. de codi: 43003793.
Denominació: La Salle Torreforta.
Adreça: c. Sant Benilde, 15.
Titular: Germans de les Escoles Cristianes.
NIF: Q0800055F.

Autorització d’ampliació d’una unitat del
primer cicle de l’educació infantil, llar d’in-
fants, amb 8 llocs escolars, i de tres unitats
del segon cicle de l’educació infantil, par-
vulari, amb 75 llocs escolars, amb efectes
des de l’inici del curs escolar 2003-2004.

Aquesta autorització suposa la supressió
de l’edifici destinat a l’educació infantil situ-
at a la plaça Primer de Maig, 1, així com
l’autorització d’accés a les instal·lacions del
centre pel carrer Riu Segre, s/n.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

amb capacitat per a 41 llocs escolars.
6 unitats del segon cicle, parvulari, amb

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

escolars.
Educació secundària obligatòria:
4 unitats del primer cicle, amb capacitat per

a 120 llocs escolars, i 4 unitats del segon cicle,
amb capacitat per a 120 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració. Cicle formatiu de

gestió administrativa: dos grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

(03.107.040)

RESOLUCIÓ  ENS/1221/2003, de 15
d’abril, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un institut d’educa-
ció secundària de l’Escala.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5, de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària de
l’Escala, amb codi 17005251, ubicat al c. Mi-
rador del Pedró, 1-3, de l’Escala (Alt Empor-
dà), la nova denominació específica El Pedró.

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, 15 d’abril de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.087.106)

RESOLUCIÓ  ENS/1207/2003, de 15
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Euroaula, 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 Euroaula, de Barcelona,
en petició d’autorització de reducció i am-
pliació dels ensenyaments de formació pro-
fessional de grau superior, es va instruir l’ex-
pedient 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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Euro-
aula de Barcelona, per reducció i ampliació
dels ensenyaments de formació professional
de grau superior, en els termes que s’espe-
cifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 15 d’abril 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: 08060617.
Denominació: Euroaula.
Adreça: c. Aragó, 208-210.
Titular: Euroaula, SA.
NIF: A58462128.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’informàtica, del cicle formatiu
de desenvolupament d’aplicacions informà-
tiques amb dos grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, amb efectes a partir de la
fi del curs 2002-2003.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’administració, amb 1 grup amb
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20 llocs escolars del cicle formatiu de se-
cretariat, i a la família de comerç i màrque-
ting, amb el cicle formatiu de gestió comer-
cial i màrqueting amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars; amb efectes a partir
de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu de

secretariat amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars, i cicle formatiu d’admi-
nistració i finances amb 2 grups amb capa-
citat per a 40 llocs escolars; en cap cas un
grup superarà els 20 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; en cap cas un grup superarà els 30 llocs
escolars.

Família de comerç: cicle formatiu de ges-
tió comercial i màrqueting amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars.

El centre haurà de desenvolupar les se-
ves activitats en horari de tarda.

(03.079.074)

RESOLUCIÓ ENS/1208/2003, de 15 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat
Santa Teresa de Lisieux, 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 Santa Teresa de Lisieux,
de Barcelona, en petició de canvi de titula-
ritat, 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
Santa Teresa de Lisieux, de Barcelona, per
canvi de titularitat, en els termes que s’es-
pecifiquen 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, 15 d’abril 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: 08009508.
Denominació: Santa Teresa de Lisieux.
Adreça: c. Déu i Mata, 67.
Altres adreces: c. del Marquès de Sent-
menat, 35-37.
Titular: Sagrada Familia de Burdeos.
NIF: Q2800086G.

S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Fundació d’Escoles Parroquials
amb NIF Q5800339C, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al DOGC. El nou titular se subroga en
totes les obligacions i els drets dels concerts
educatius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, la corresponent delegació
territorial del Departament d’Ensenyament
efectuarà els tràmits necessaris per incloure
les modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
Composició del centre:

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats de parvulari

amb capacitat per a 150 llocs escolars (si-
tuades al c. Marquès de Sentmenat, 35-37).

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars (situades al c.
Déu i Mata, 67).

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 120 llocs escolars (situades al c.
Déu i Mata, 67).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars (situades al c. Déu
i Mata, 67).

(03.079.078)

RESOLUCIÓ ENS/1209/2003, de 14 d’abril,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Magnòlia, 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 Magnòlia, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre docent privat d’educació infantil (pri-
mer i segon cicle), per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu 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; el Decret 353/2000, de
7 de novembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims de determinats centres
d’educació infantil, 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 Magnòlia, de Barcelona, per transfor-
mació de la llar d’infants del mateix nom au-
toritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu i ampliació de locals, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

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

Barcelona, 14 d’abril de 2003

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

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

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08052335.
Denominació: Magnòlia.
Adreça: c. Emili Roca, 52.
Titular: Pericó Benavent, Concepción.
NIF: 37220604A.

S’autoritza l’obertura del centre docent pri-
vat Magnòlia per transformació de la llar d’in-
fants del mateix nom i ampliació de locals, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Emili
Roca, 54-58, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2002-2003.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
Primer cicle (llar d’infants):
Aula de 0-1 anys, 1 unitat amb 8 llocs es-

colars.
Aula de 1-2 anys, 3 unitats amb 39 llocs

escolars.
Aula de 2-3 anys, 3 unitats amb 60 llocs

escolars.
Segon cicle (parvulari): 3 unitats amb 75

llocs escolars.

(03.079.080)

RESOLUCIÓ ENS/1210/2003, de 15 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat
Sagrat Cor, de Sant Adrià de Besòs.

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 Sagrat Cor, de Sant Adrià de
Besòs, en petició de canvi de denominació,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Sa-
grat Cor, de Sant Adrià de Besòs, per canvi
de denominació, en els termes que s’espe-
cifiquen 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, 15 d’abril de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08025174.
Denominació: Sagrat Cor.
Adreça: c. Ricart, 8-14.
Titular: Sant Gabriel, Germans de.
NIF: Q0800084F.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Sant Gabriel.
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 ca-
pacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat de ci-
ències de la naturalesa i la salut amb capa-
citat per a 140 llocs escolars, 2 unitats de
la modalitat d’humanitats 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.

(03.084.069)

RESOLUCIÓ  ENS/1220/2003, de 22
d’abril, per la qual es disposa el comença-
ment de les activitats d’un col·legi d’educa-
ció infantil i primària a Pineda de Mar.

Mitjançant el Decret 31/2003, de 4 de fe-
brer (DOGC núm. 3820, de 12.2.2003), es
crea un col·legi d’educació infantil i primà-
ria a Pineda de Mar.

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

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer al col·legi d’educació infantil

i primària de Pineda de Mar que es detalla
a l’annex d’aquesta disposició, creat pel De-
cret 31/2003, de 4 de febrer, l’inici de la seva
activitat administrativa des de l’1 de juliol
de 2002, en els termes que s’hi especifi-
quen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2002-2003.

Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

Docents i la Direcció General de Recursos
Humans perquè adoptin les mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquest nou col·legi d’educació infantil i pri-
mària.

Barcelona, 22 d’abril de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Barcelona II (comar-
ques)

COMARCA DEL MARESME

Municipi: Pineda de Mar.
Unitat de població: Pineda de Mar.
Codi de centre: 08053421.
Adreça: pl. d’Orient, 9.

Denominació genèrica: col·legi d’educa-
ció infantil i primària.

Ensenyaments que s’implanten: segon
cicle d’educació infantil; educació primària.

Altres disposicions: s’atribueix al centre
la denominació específica Pineda de Mar.

(03.084.079)

RESOLUCIÓ  ENS/1226/2003, de 24
d’abril, per la qual es modifica l’adscripció
de centres docents d’educació primària a
centres docents d’educació secundària.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació i el Decret
31/2002, de 5 de febrer, pel qual s’estableix
el règim d’admissió d’alumnat als centres
docents públics, concertats o sufragats amb
fons públics, determinen les prioritats en l’ad-
missió d’alumnes a l’educació secundària
obligatòria i que per cursar ensenyaments
d’educació secundària obligatòria tenen pri-
oritat els alumnes que procedeixen dels cen-
tres d’educació primària que tenen adscrits,
segons estableixi l’òrgan competent del De-
partament d’Ensenyament.

La contínua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripci-
ons per adaptar-les a les necessitats d’es-
colarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix l’article 10 del
Decret 31/2002, esmentat, i d’acord amb
les propostes formulades per les delegaci-
ons territorials d’Ensenyament,

Resolc:

Modificar l’adscripció dels centres do-
cents d’educació primària als instituts
d’educació secundària i les seves seccions
en els termes de l’annex.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
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ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva  pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Barcelona, 24 d’abril de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca: Baix Llobregat

Zona de vinculació: Castelldefels.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045537. Centre: IES Josep Lluís
Sert (Castelldefels).
Codi: 08040539. Centre: IES Les Marines
(Castelldefels).
Codi: 08047480. Centre: IES Mediterrània
(Castelldefels).

Educació primària
Codi: 08034096. Centre: CEIP Antoni
Gaudí (Castelldefels).
Codi: 08034084. Centre: CEIP Can Roca
(Castelldefels).
Codi: 08060599. Centre: CEIP
de Castelldefels (Castelldefels).
Codi: 08043310. Centre: CEIP Edumar
(Castelldefels).
Codi: 08015961. Centre: CEIP Jacint
Verdaguer (Castelldefels).
Codi: 08015843. Centre: CEIP Lluís Vives
(Castelldefels).
Codi: 08037930. Centre: CEIP Margalló
(Castelldefels).
Codi: 08037929. Centre: CEIP Torre
Barona (Castelldefels).
Codi: 08015855. Centre: CEIP Vista
Alegre (Castelldefels).

Comarca: Maresme

Zona de vinculació: Argentona.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08052876. Centre: IES d’Argentona
(Argentona).

Educació primària
Codi: 08060319. Centre: CEIP Argentona
(Argentona).
Codi: 08000189. Centre: CEIP Bernat de
Riudemeia (Argentona).
Codi: 08043221. Centre: CEIP Francesc
Burniol (Argentona).
Codi: 08039598. Centre: CEIP Sant Miquel
del Cros (Argentona).
Codi:  08016835. Centre: CEIP del Pi
(Dosrius).
Codi: 08022574. Centre: CEIP Francesc
Macià (Òrrius).

Zona de vinculació: Malgrat de Mar.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045665. Centre: IES Ramon Turró
i Darder (Malgrat de Mar).

Educació primària
Codi: 08019873. Centre: CEIP Mare de Déu
de Montserrat (Malgrat de Mar).

Codi: 08019927. Centre: CEIP Marià Cubí i
Soler (Malgrat de Mar).
Codi: 08060423. Centre: CEIP de Palafolls
(Palafolls).
Codi: 08022598. Centre: CEIP Les Ferreri-
es de Palafolls (Palafolls).
Codi:  08028515. Centre: CEIP Santa
Susanna (Santa Susanna).

Zona de vinculació: Pineda de Mar.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08052992. Centre: IES Euclides (Pi-
neda de Mar).
Codi: 08047832. Centre: IES Joan Coromi-
nes (Pineda de Mar).

Educació primària
Codi: 08022801. Centre: CEIP Antoni Dol-
tra (Pineda de Mar).
Codi: 08022835. Centre: CEIP Jaume I (Pi-
neda de Mar).
Codi: 08045045. Centre: CEIP Mediterrània
(Pineda de Mar).
Codi: 08045033. Centre: CEIP Montpalau
(Pineda de Mar).
Codi: 08053421. Centre: CEIP Pineda de
Mar (Pineda de Mar).
Codi: 08055117. Centre: CEIP Sant Jordi
(Pineda de Mar).

Comarca: Vallès Oriental

Zona de vinculació: Montornès del Vallès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08042093. Centre: IES Vinyes
Velles (Montornès del Vallès).

Educació primària
Codi: 08038077. Centre: CEIP Can
Parera (Montornès del Vallès).
Codi: 08022070. Centre: CEIP Marinada
(Montornès del Vallès).
Codi: 08059792. Centre: CEIP Montornès
del Vallès (Montornès del Vallès).
Codi: 08022057. Centre: CEIP Sant Sadurní
(Montornès del Vallès).

Zona de vinculació: Santa Maria de Palautor-
dera.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053108. Centre: IES Reguissol
(Santa Maria de Palautordera).

Educació primària
Codi: 08022082. Centre: CEIP Puig Drau-
ZER Baix Montseny (Montseny).
Codi: 08026117. Centre: CEIP Vallmanya
(Sant Esteve de Palautordera).
Codi: 08039744. Centre: CEIP del Pont
Trencat-ZER Baix Montseny (Santa Maria de
Palautordera).
Codi: 08058945. Centre: CEIP La Tordera
(Santa Maria de Palautordera).
Codi: 08028424. Centre: CEIP Mare de Déu
del Remei (Santa Maria de Palautordera).

(03.085.027)

RESOLUCIÓ  ENS/1227/2003, de 23
d’abril, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Castelló d’Empúries.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària per atribuir-li

una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmen-
tat que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 6 de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el re-
glament orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Castelló d’Empúries 2, amb codi de cen-
tre 17007907, ubicat al carrer del Pont, 65,
de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), la nova
denominació específica de Joana d’Empúries.

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, 23 d’abril de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.085.022)

RESOLUCIÓ  ENS/1228/2003, de 10
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat El Petit Vailet, del Masnou.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Petit Vailet, del
Masnou, en petició d’autorització d’amplia-
ció d’unitats del primer cicle d’educació in-
fantil, 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-
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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 El
Petit Vailet, del Masnou, per ampliació d’uni-
tats, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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, 10 d’abril de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: el Masnou.
Localitat: el Masnou.
Núm. de codi: 08058179.
Denominació: El Petit Vailet.
Adreça: c. Ventura Gassol, 29.
Titular: Maria Carmen Durán Mas.
NIF: 37660815V.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de llar
d’infants, amb capacitat per a 28 llocs esco-
lars i amb efectes a partir del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
6 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 89 llocs escolars.

(03.073.037)

RESOLUCIÓ ENS/1229/2003, de 9 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Gem, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Gem, de Mataró, en
petició d’ampliació d’unitats dels ensenya-
ments de batxillerat, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica

1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Gem,
de Mataró, per ampliació d’unitats dels ense-
nyaments de batxillerat, 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, 9 d’abril de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona-II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08021168.
Denominació: Gem.
Adreça: c. Ávila, 9-45.
Titular: Fundació Privada Grup Escoles
Mataró.
NIF: G61001707.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats dels en-
senyaments de batxillerat, de la modalitat
d’arts, amb capacitat per 48 llocs escolars i
amb efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
6 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 82 llocs escolars i 6 unitats de parvu-
lari amb capacitat per a 150 llocs escolars,
situades al pg. Cabanellas, 25.

Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars, situades al c. Ávila, 9-45.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb ca-
pacitat per a 120 llocs escolars, situades al
c. Ávila, 9-45.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’Arts
amb capacitat per a 48 llocs escolars i 6
unitats de les modalitats de Ciències de la
naturalesa i la salut, Humanitats i ciències

socials i Tecnologia, amb capacitat per a 200
llocs escolars, situades al c. Ávila, 9-45.

(03.073.045)

RESOLUCIÓ ENS/1230/2003, de 9 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat
Escola de Música Centre Catòlic, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola de Música Cen-
tre Catòlic, de Mataró, en petició de canvi
de titularitat i canvi de denominació, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats i el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Es-
cola de Música Centre Catòlic, de Mataró,
per canvi de titularitat i de denominació, en
els termes que s’especifiquen 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, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 d’abril de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08057126.
Denominació: Escola de música Centre Ca-
tòlic.
Adreça: pl. dels Bous, 1.
Titular: Escuela de Música Centre Catòlic, CB.
NIF: E58251232.
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S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Conservatori del Liceu, amb NIF
G-08458150 i amb efectes a partir del
primer dia del mes següent al de la seva
publicació.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Escola de música Liceu Mataró.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Capacitat simultània per a 153 llocs es-
colars.

(03.073.052)

RESOLUCIÓ  ENS/1231/2003, de 15
d’abril, per la qual es declara el cessament
d’activitats del centre docent privat Esinde,
de Mataró.

Per la Resolució de 18 de maig de 2000
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
del centre docent privat Esinde, de Mataró.

Per la Resolució de 24 de desembre de
2002 es va iniciar d’ofici l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Esinde, de Mataró, l’avís de recepció de la
qual el centre va signar en data 17.1.2003,
d’acord amb el que disposa l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

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

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’ofici de les
activitats del centre docent privat Esinde, de
Mataró, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció 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, 15 d’abril de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08059019.
Denominació: Esinde.
Adreça: Galícia, 64-66.
Titular: Escuela Intensiva Dental, SL.
NIF: B61213914.

El cessament d’activitats del centre do-
cent privat Esinde, de Mataró, té efectes des
de la fi del curs 2002-2003.

(03.079.075)

DECRET 116/2003, de 28 d’abril, de ces-
sament, nomenament i ratificació de mem-
bres del Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a petició de la Federació
Catalana de Centres d’Ensenyament i de
Foment del Treball Nacional, cal procedir al
cessament, el nomenament i la ratificació de
diversos membres del Consell Escolar de
Catalunya, dels sectors assenyalats als
apartats e) i g) de l’article 4.1 de la Llei es-
mentada.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985, de 10
de desembre, dels consells escolars, a pro-
posta de la consellera d’Ensenyament i amb
l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1
El cessament com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector centres privats, de la senyora M.
Rosa Huguet i Higueras.

Article 2
El nomenament com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector centres privats, del senyor Enric Grau
i Martín, amb efectes fins al 29 d’abril de 2007.

Article 3
La ratificació com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector organitzacions patronals, de la se-
nyora Anna M. Duran i Casanovas, amb
efectes fins al 28 d’abril de 2007.

Barcelona, 28 d’abril de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.114.085)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1063/02)

obres de reparació dels baixants de la faça-
na, sanejament dels pilars de formigó i re-
paració dels canalons de la coberta del
col·legi d’ensenyament infantil i primari
Bernat de Mogoda, de Santa Perpètua de
Mogoda (Vallès Occidental)

b) Termini d’execució: 4 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de l ic i tac ió:
119.034,62 euros (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista:
Classificació orientativa: grup C, subgrups

4-7, categoria A.

—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

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

ta 3.c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

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

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
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—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

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

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

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

Barcelona, 28 d’abril de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.118.101)

RESOLUCIÓ ENS/1266/2003, de 5 de
maig, per la qual s’eleva a definitiva la Re-
solució ENS/584/2003, de 6 de març, per
la qual es resolen amb caràcter provisional
les modificacions i renovacions dels con-
certs educatius de centres docents privats
per als nivells obligatoris i per al segon cicle
d’educació infantil.

Per la Resolució ENS/584/2003, de 6 de
març (DOGC núm. 3843 A, de 14.3.2003),
es van resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per al segon cicle d’edu-
cació infantil.

Un cop acabat el període de preinscrip-
ció per a l’admissió d’alumnes i abans d’ini-
ciar el període de matriculació, cal procedir
a elevar a definitiva la Resolució esmenta-
da, amb les modificacions corresponents,
per tal d’ajustar-la al resultat de la preins-
cripció, d’acord amb l’article 31 del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, amb la modificació efectuada pel
Decret 155/1997, de 25 de juny.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

—1 S’eleva a definitiva la Resolució ENS/
584/2003, de 6 de març, per la qual es re-
solen amb caràcter provisional les modifica-
cions i renovacions dels concerts educatius
de centres docents privats per als nivells
obligatoris i per al segon cicle d’educació in-
fantil, amb les modificacions que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta
Resolució en el sentit que s’establia a la
Resolució ENS/584/2003, de 6 de març.

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

D’acord amb el que disposa l’article 11 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, les modi-
ficacions i renovacions dels concerts educa-
tius que aprova aquesta disposició es forma-
litzaran mitjançant un document administratiu
que subscriuran el delegat territorial que
correspongui del Departament d’Ensenya-
ment i el titular del centre afectat.

—3 La concessió d’aquestes modificaci-
ons i renovacions dels concerts educatius
dels centres docents privats es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1304 D/
480130700/4222.

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

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

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

Barcelona, 5 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
EPRI: educació primària.
EPRI: U1-U2-U3-U4-U5-U6.
U1: unitats concertades de primer curs

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

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

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

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

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

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

d’educació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs

d’educació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de tercer curs

d’educació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de quart curs

d’educació secundària obligatòria.
UD: unitats denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) La unitat sol·l icitada no assoleix,

d’acord amb les dades de preinscripció, el

nombre d’alumnes previst per concertar el
nivell educatiu corresponent.

(2) Les previsions de necessitats d’escola-
rització no justifiquen la concertació de les uni-
tats sol·licitades, d’acord amb el que estableix
l’article 75.5 de la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Al·leluia.
Codi: 08005126.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: EPRI: 0-1-0-1-1-1. UD: 1. CD: (1).
04-05: EPRI: 1-0-1-0-1-1. UD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-0-1-0-1. UD: 1. CD: (2).

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

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

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Comtal.
Codi: 08005102.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Loreto-Abad Oliba.
Codi: 08004559.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08009995.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Escalada.
Codi: 08001030.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

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

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

Municipi: Centelles (Osona).
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

DELEGACIÓ TERRITORIAL: LLEIDA

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).



499

Núm. 955

Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TERRES DE L’EBRE

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Nivell educatiu i unitats concertades:

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

DELEGACIÓ TERRITORIAL: VALLÈS
OCCIDENTAL

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

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

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Centre d’Estudis Vidal i Bar-
raquer.
Codi: 08037279.
Nivell educatiu i unitats concertades:

03-04: ESO: 0-1-1-1. UD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 1-0-1-1. UD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 1-1-0-1. UD: 1. CD: (2).

(03.120.096)

RESOLUCIÓ  ENS/1267/2003, de 30
d’abril, per la qual es fan públiques les va-
cants definitives corresponents al concurs
de trasllats per proveir llocs de treball a la
Inspecció d’Ensenyament, als centres pú-
blics d’ensenyaments secundaris, i a les
escoles oficials d’idiomes.

De conformitat amb el que disposa la base
10 de l’annex 1 de la Resolució ENS/3067/
2002, de 16 d’octubre (DOGC núm. 3749, de
28.10.2002), per la qual s’anuncia la convo-
catòria de concurs de trasllats per proveir llocs
de treball vacants a la Inspecció d’Ensenya-
ment, als centres públics d’ensenyaments
secundaris i a les escoles oficials d’idiomes,

Resolc:

Fer públiques les vacants definitives que
són objecte del concurs de trasllats per
proveir llocs de treball a la Inspecció d’En-
senyament, als centres públics d’ensenya-
ments secundaris, i a les escoles oficials
d’idiomes, convocat per la Resolució ENS/
3067/2002, de 16 d’octubre.

Les places vacants corresponents als
llocs de treball a centres públics d’ensenya-

ments secundaris i a les escoles oficials
d’idiomes es detallen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució i es distribueixen per delegacions
territorials, zones de desplaçament, muni-
cipis, centres i especialitats.

Les places vacants corresponents als
llocs de treball a la Inspecció d’Ensenyament
es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció, distribuïdes per delegacions territorials.

Amb la publicació d’aquesta Resolució es
consideren contestades, a tots els efectes,
les reclamacions presentades contra la Re-
solució ENS/421/2003, de 21 de febrer
(DOGC núm. 3833, de 28.2.2003), per la qual
es fan públiques les vacants provisionals cor-
responents al concurs de trasllats per pro-
veir llocs de treball a la Inspecció d’Ensenya-
ment, als centres públics d’ensenyaments
secundaris, i a les escoles oficials d’idiomes.

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, 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 directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini 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 pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 d’abril de 2003

Mercè Terradellas Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1

Vacants corresponents als llocs de treball
de centres públics d’ensenyaments secun-
daris i a escoles oficials d’idiomes

C=codi de l’especialitat; V=nombre de vacants

(CAEP) Centre d’atenció educativa preferent
(1) centre amb rampes i ascensors
(2) centre només amb rampes
(3) centre només amb ascensors

C  Nom de l’especialitat V

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres i especialitats:

08044511 EOI Barcelona-Vall d’Hebron
008 Francès ........................................... 01

08052839 IES Consell de Cent (1)
011 Anglès ............................................. 01

08046578 IES Costa i Llobera
011 Anglès ............................................. 01

C  Nom de l’especialitat V

061 Economia ........................................ 01
007 Física i química ............................... 01
005 Geografia i història ......................... 01

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)
011 Anglès ............................................. 01

08038570 EOI de Barcelona (3)
011 Anglès ............................................. 02

08013147 IES Emperador Carles (1)
011 Anglès ............................................. 01

08043462 IES Ernest Lluch (1)
011 Anglès ............................................. 01

08013275 IES Escola del Treball
101 Administració d’empreses ............. 01
102 Anàlisi i química industrial .............. 01
803 Cultura clàssica .............................. 01
105 Formació i orientació laboral ......... 01
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines ................................... 01
113 Org. i proj. de sistemes energètics . 01
122 Processos i productes d’arts

gràfiques ......................................... 01
124 Sistemes electrònics ...................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08045513 IES Flos i Calcat (1)
220 Procedim. sanitaris i assistencials 01

08040849 IES Fort Pius (1)
010 Francès ........................................... 01

08046591 IES Gala Placídia (3)
010 Francès ........................................... 01

08044065 IES Galileo Galilei (2)
010 Francès ........................................... 01

08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó (3)
010 Francès ........................................... 01

08013111 IES Jaume Balmes (1)
011 Anglès ............................................. 01
017 Educació física ................................ 01

08013123 IES Joan Boscà (1)
011 Anglès ............................................. 01

08057540 IES Joan Brossa
107 Informàtica ...................................... 01
016 Música ............................................. 01
110 Organització i gestió comercial ..... 01
221 Processos comercials .................... 01
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

08033882 IES Joan Coromines
009 Dibuix .............................................. 01

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3)
009 Dibuix .............................................. 01
010 Francès ........................................... 01

08052761 SES Josep Comas i Solà
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

08034205 IES La Guineueta
105 Formació i orientació laboral ......... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ...................................... 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics .. 02
222 Processos de gestió administrativa . 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08040138 IES La Sedeta (1)
005 Geografia i història ......................... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01



Full de disposicions i actes administratius

500

C  Nom de l’especialitat V

08034564 IES Les Corts (3)
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

08052827 IES Lluís Domènech i Montaner (1)
007 Física i química ............................... 01

08046581 IES Lluís Vives
009 Dibuix .............................................. 01

08013160 IES Maragall (1)
009 Dibuix .............................................. 02

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1)
209 Manteniment de vehicles ............... 01
229 Tècniques i proc. d’imatge i so .... 02

08044934 IES Meridiana (3)
106 Hoteleria i turisme .......................... 03

08013196 IES Milà i Fontanals (1)
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics .................................... 01

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP)
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

08052608 IES Pau Claris (1)
005 Geografia i història ......................... 01

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera
008 Biologia i geologia .......................... 01

08034138 IES Poblenou (3)
102 Anàlisi i química industrial .............. 01
011 Anglès ............................................. 01
016 Música ............................................. 01

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)
107 Informàtica ...................................... 01
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

08052797 IES Salvador Espriu (1)
011 Anglès ............................................. 01
007 Física i química ............................... 01
001 Filosofia ........................................... 01

08044053 IES Salvador Seguí (1)
103 Assessoria

i proc. d’imatge personal ............... 01
203 Estètica ........................................... 03
105 Formació i orientació laboral ......... 01
218 Perruqueria ..................................... 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics .. 01
118 Processos sanitaris ........................ 01

08047421 IES Secretari Coloma (1)
011 Anglès ............................................. 01
017 Educació física ................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques ................................. 01

08052700 IES Vall d’Hebron
009 Dibuix .............................................. 01
017 Educació física ................................ 02
218 Perruqueria ..................................... 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics .................................... 01
08045483 IES Vila de Gràcia (1)
803 Cultura clàssica .............................. 01
08047431 IES XXV Olimpíada (3)
011 Anglès ............................................. 01
010 Francès ........................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

C  Nom de l’especialitat V

Centres i especialitats:
08042019 IES Badalona VII (1)
101 Administració d’empreses ............. 01
011 Anglès ............................................. 01
008 Biologia i geologia .......................... 01
061 Economia ........................................ 01
017 Educació física ................................ 02
007 Física i química ............................... 01
005 Geografia i història ......................... 02
107 Informàtica ...................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques ................................. 02
016 Música ............................................. 01
222 Processos

de gestió administrativa ................. 01

08057746 SES de Badalona
008 Biologia i geologia .......................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08040527 IES La Llauna
011 Anglès ............................................. 01
007 Física i química ............................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08001421 IES La Pineda (1)
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ..... 01

08033869 IES Pau Casals (2)
019 Tecnologia ....................................... 01

08001480 EA Pau Gargallo (1)
011 Anglès ............................................. 01
001 Filosofia ........................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01

08045471 IES Pompeu Fabra (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

Centres i especialitats:
08042101 IES de Sant Adrià de Besòs (1)
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gra-
menet

Centres i especialitats:
08059329 IES Can Peixauet (1)
001 Filosofia ........................................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08037176 IES La Bastida
108 Intervenció sociocomunitària ......... 01

08034643 IES Les Vinyes
011 Anglès ............................................. 01
008 Biologia i geologia .......................... 01
017 Educació física ................................ 01
208 Laboratori ........................................ 01
211 Mecanització i manteniment

de màquines ................................... 01

08053078 IES Numància
012 Alemany .......................................... 01
011 Anglès ............................................. 01
007 Física i química ............................... 01
016 Música ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08028047 IES Puig Castellar (1)
011 Anglès ............................................. 01
107 Informàtica ...................................... 01
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

08053443 EOI Santa Coloma
011 Anglès ............................................. 02

C  Nom de l’especialitat V

08034001 IES Terra Roja
017 Educació física ................................ 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08035325 IES Torrent de les Bruixes
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080220000 Berga

Centres i especialitats:
08014693 IES Guillem de Berguedà (1)
220 Procedim. sanitaris

i assistencials .................................. 01

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080050000 l’Ametlla del Vallès

Centres i especialitats:
08054241 IES de l’Ametlla del Vallès (2)
007 Física i química ............................... 01

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

Centres i especialitats:
08043486 IES Manolo Hugué (1)
017 Educació física ................................ 01

Municipi: 080860000 les Franqueses del
Vallès

Centres i especialitats:
08052906 IES Lauro (2)
007 Física i química ............................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 080880000 la Garriga

Centres i especialitats:
08035222 IES Manuel Blancafort
019 Tecnologia ....................................... 01

08035234 IES Vil·la Romana (1)
061 Economia ........................................ 01
001 Filosofia ........................................... 01
123 Proc. i prod. de fusta i mobles ..... 01

Municipi: 080960000 Granollers

Centres i especialitats:
08017931 IES Antoni Cumella
001 Filosofia ........................................... 01

08043644 IES Carles Vallbona (1)
018 Psicologia i pedagogia ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081070000 Lliçà d’Amunt

Centres i especialitats:
08052955 IES de Lliçà (CAEP) (2)
007 Física i química ............................... 01
016 Música ............................................. 01

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines

Centres i especialitats:
08060009 SES Manuel Carrasco

i Formiguera (1)
011 Anglès ............................................. 01
017 Educació física ................................ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques ................................. 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 081017 l’Hospitalet
de Llobregat

Municipi: 081010000 l’Hospitalet de Llo-
bregat
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Centres i especialitats:
08035258 IES Apel·les Mestres
011 Anglès ............................................. 01

08052918 IES Bisbe Berenguer (1)
011 Anglès ............................................. 01
005 Geografia i història ......................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08056109 IES Can Vilumara
019 Tecnologia ....................................... 01

08044582 EOI de L’Hospitalet de Llo-
bregat (1)
012 Italià ................................................. 01

08051264 IES Eduard Fontserè (1)
106 Hoteleria i turisme .......................... 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

08052921 IES Eugeni d’Ors
803 Cultura clàssica .............................. 01
017 Educació física ................................ 01
006 Matemàtiques ................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08039069 IES Margarida Xirgu
011 Anglès ............................................. 01

08033912 IES Mercè Rodoreda
011 Anglès ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08019319 IES Pedraforca (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

08019401 IES Provençana
101 Administració d’empreses ............. 01

08019307 IES Santa Eulàlia
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics .................................... 01

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 081130000 Manresa

Centres i especialitats:
08046761 IES Guillem Catà
019 Tecnologia ....................................... 01

08020462 IES Lacetània (1)
011 Anglès ............................................. 01
803 Cultura clàssica .............................. 01

08020474 IES Lluís de Peguera (1)
208 Laboratori ........................................ 01

08059551 EOI Manresa
001 Alemany .......................................... 01
011 Anglès ............................................. 01

08033924 IES Pius Font i Quer (1)
016 Música ............................................. 01

Municipi: 081400000 Navarcles

Centres i especialitats:
08059524 SES de Navarcles
006 Matemàtiques ................................. 01
016 Música ............................................. 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081910000 Sallent

Centres i especialitats:
08047376 IES Llobregat (1)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

Centres i especialitats:
08053054 IES Gerbert d’Aurillac (1)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vila-
torrada

C  Nom de l’especialitat V

Centres i especialitats:
08035313 IES Quercus (1)
205 Inst. i mant.

d’equips tèrmics i fluids ................. 01
113 Org. i proj.

de sistemes energètics .................. 01

Municipi: 081920000 Santpedor

Centres i especialitats:
08053111 IES d’Auro (2)
017 Educació física ................................ 01

Municipi: 082740000 Súria

Centres i especialitats:
08042044 IES Mig-Món (1)
011 Anglès ............................................. 01

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 080030000 Alella

Centres i especialitats:
08046785 IES d’Alella (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 080090000 Argentona

Centres i especialitats:
08052876 IES d’Argentona (1)
010 Francès ........................................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081180000 El Masnou

Centres i especialitats:
08020826 IES Maremar (1)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 081210000 Mataró

Centres i especialitats:
08021302 IES Damià Campeny
019 Tecnologia ....................................... 01

08052931 EOI del Maresme
011 Anglès ............................................. 01
008 Francès ........................................... 01

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081260000 Montgat

Centres i especialitats:
08045677 IES Thalassa (1)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

Centres i especialitats:
08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 081720000 Premià de Mar

Centres i especialitats:
08031848 IES Cristòfol Ferrer
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ...................................... 01

Municipi:  081970000 Sant Andreu de
Llavaneres

Centres i especialitats:
08046852 IES de Llavaneres
011 Anglès ............................................. 01
010 Francès ........................................... 01
124 Sistemes electrònics ...................... 01

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

Centres i especialitats:
08057254 IES Vilassar de Mar (2)
008 Biologia i geologia .......................... 01
017 Educació física ................................ 01
007 Física i química ............................... 01

C  Nom de l’especialitat V

051 Llengua catalana i literatura ........... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del
Vallès

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Centres i especialitats:
08021594 IES de Mollet del Vallès
105 Formació i orientació laboral ......... 01
215 Operacions de processos .............. 01

08054034 IES Gallecs (1)
110 Organització i gestió comercial ..... 01
220 Procedim. sanitaris i assistencials 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

08021600 IES Vicenç Plantada (1)
009 Dibuix .............................................. 01

Municipi: 081350000 Montmeló

Centres i especialitats:
08052980 IES Montmeló (1)
016 Música ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

Centres i especialitats:
08042093 IES Vinyes Velles (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

Centres i especialitats:
08044612 IES de Parets del Vallès (1)
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 082090000 Sant Fost de Camp-
sentelles

Centres i especialitats:
08047479 IES Alba del Vallès (2)
011 Anglès ............................................. 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de
Mar

Municipi: 080350000 Calella

Centres i especialitats:
08015171 IES Bisbe Sivilla
201 Cuina i pastisseria .......................... 01

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

Centres i especialitats:
08045665 IES Ramon Turró i Darder (1)
011 Anglès ............................................. 01
017 Educació física ................................ 01
005 Geografia i història ......................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081630000 Pineda de Mar
Centres i especialitats:
08052992 IES Euclides (1)
005 Geografia i història ......................... 01
006 Matemàtiques ................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08047832 IES Joan Coromines (1)
225 Serveis a la comunitat ................... 01

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 080460000 Cardedeu

Centres i especialitats:
08036391 IES Arquitecte Manuel
Raspall (1)
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011 Anglès ............................................. 01
061 Economia ........................................ 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics .................................... 01

08054401 IES El Sui (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

Centres i especialitats:
08044594 IES Giola (2)
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques ................................. 01

Municipi: 082020000 Sant Celoni

Centres i especialitats:
08034606 IES Baix Montseny (2)
101 Administració d’empreses ............. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palau-
tordera

Centres i especialitats:
08053108 IES Reguissol (2)
061 Economia ........................................ 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 081120000 Manlleu

Centres i especialitats:
08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)
803 Cultura clàssica .............................. 01

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès

Centres i especialitats:
08053005 IES Castell del Quer (1)
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

Municipi: 082780000 Taradell

Centres i especialitats:
08053121 IES de Taradell (2)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 082980000 Vic

Centres i especialitats:
08035003 EA de Vic (1)
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

08031022 IES de Vic
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics .. 01
117 Proc. diag. clínics i prod.

ortoprotèsics ................................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08031034 IES Jaume Callís (1)
007 Física i química ............................... 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i
la Geltrú

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

Centres i especialitats:
08042056 IES Can Puig
101 Administració d’empreses ............. 01
007 Física i química ............................... 01
001 Filosofia ........................................... 01

Municipi: 082700000 Sitges

Centres i especialitats:
08043981 IES Joan Ramon Benaprès

C  Nom de l’especialitat V

008 Biologia i geologia .......................... 01
201 Cuina i pastisseria .......................... 01
105 Formació i orientació laboral ......... 01
106 Hoteleria i turisme .......................... 01
006 Matemàtiques ................................. 01
222 Processos

de gestió administrativa ................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Centres i especialitats:
08031459 IES Eugeni d’Ors
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

08046736 IES Milà i Fontanals (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Centres i especialitats:
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros
011 Anglès ............................................. 01
010 Francès ........................................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08031681 IES Francesc Xavier Lluch
i Rafecas (1)

051 Llengua catalana i literatura ........... 01

08043693 IES Joaquim Mir (1)
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

08031711 IES Manuel de Cabanyes
016 Música ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de
Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Centres i especialitats:
08016781 IES Esteve Terradas i Illa
001 Filosofia ........................................... 01
122 Processos i productes d’arts

gràfiques ......................................... 01
223 Producció en arts gràfiques .......... 01

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (1)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 080770000 Esplugues de Llo-
bregat

Centres i especialitats:
08054344 EOI Esplugues
001 Alemany .......................................... 01
011 Anglès ............................................. 02
008 Francès ........................................... 01

08046657 IES Joaquim Blume (1)
803 Cultura clàssica .............................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
006 Matemàtiques ................................. 01

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

Centres i especialitats:
08025605 IES Camps Blancs (3)
203 Estètica ........................................... 01
105 Formació i orientació laboral ......... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 01

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors
019 Tecnologia ....................................... 01

08043681 IES Marianao (1)
107 Informàtica ...................................... 01

C  Nom de l’especialitat V

211 Mecanització i manteniment
de màquines ................................... 02

227 Sistemes
i aplicacions informàtiques ............ 01

08033961 IES Rafael Casanova
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

Centres i especialitats:
08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
211 Mecanització i manteniment

de màquines ................................... 01

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

Centres i especialitats:
08033985 IES de Sant Just Desvern (1)
018 Psicologia i pedagogia ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 080440000 Capellades

Centres i especialitats:
08046645 IES Molí de la Vila (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081020000 Igualada

Centres i especialitats:
08019654 IES Milà i Fontanals (1)
102 Anàlisi i química industrial .............. 02
107 Informàtica ...................................... 01
209 Manteniment de vehicles ............... 01
118 Processos sanitaris ........................ 01

08019630 IES Pere Vives i Vich (2)
011 Anglès ............................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 082500000 Santa Margarida de
Montbui

Centres i especialitats:
08053352 IES de Santa Margarida
de Montbui (CAEP) (1)
016 Música ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

Centres i especialitats:
08044168 IES Pla de les Moreres (1)
016 Música ............................................. 01

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 080010000 Abrera

Centres i especialitats:
08045689 IES Voltrera (1)
001 Filosofia ........................................... 01

Municipi: 080760000 Esparreguera

Centres i especialitats:
08040540 IES El Cairat (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

08053285 IES El Castell (1)
017 Educació física ................................ 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 080910000 Gelida

Centres i especialitats:
08035246 IES Lluís Rutllant
019 Tecnologia ....................................... 01



503

Núm. 955

C  Nom de l’especialitat V

Municipi: 081140000 Martorell

Centres i especialitats:
08037152 IES Joan Oró (1)
101 Administració d’empreses ............. 01

Municipi: 081190000 Masquefa

Centres i especialitats:
08060514 SES de Masquefa
011 Anglès ............................................. 01
008 Biologia i geologia .......................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques ................................. 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081610000 Piera

Centres i especialitats:
08047820 IES Guinovarda (1)
016 Música ............................................. 01

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la
Barca

Centres i especialitats:
08043671 IES El Palau (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

08053315 IES Montserrat Roig (1)
007 Física i química ............................... 01
005 Geografia i història ......................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
006 Matemàtiques ................................. 01

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç
dels Horts

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

Centres i especialitats:
08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)
011 Anglès ............................................. 01
124 Sistemes electrònics ...................... 01

Municipi: 081230000 Molins de Rei

Centres i especialitats:
08034217 IES Bernat el Ferrer (1)
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

Centres i especialitats:
08034011 IES Frederic Mompou (1)
006 Matemàtiques ................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08053340 IES Gabriela Mistral (1)
011 Anglès ............................................. 01
006 Matemàtiques ................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 082950000 Vallirana

Centres i especialitats:
08044570 IES Vall d’Arús (1)
011 Anglès ............................................. 01
016 Música ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 080560000 Castelldefels

Centres i especialitats:
08045537 IES Josep Lluís Sert (1)

C  Nom de l’especialitat V

112 Org. i projectes de fabricació
mecànica ......................................... 01

08040539 IES Les Marines
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08047480 IES Mediterrània (1)
010 Francès ........................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 080890000 Gavà

Centres i especialitats:
08041866 IES El Calamot (1)
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat

Centres i especialitats:
08023131 IES Baldiri Guilera (1)
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

08060538 EOI del Prat
011 Anglès ............................................. 01

08054198 IES Estany de la Ricarda
011 Anglès ............................................. 01
009 Dibuix .............................................. 01
005 Geografia i història ......................... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08031836 IES Illa dels Banyols
209 Manteniment de vehicles ............... 01

08047492 IES Ribera Baixa (1)
113 Org. i proj.

de sistemes energètics .................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 083010000 Viladecans

Centres i especialitats:
08034621 IES de Sales
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics .. 01

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)
011 Anglès ............................................. 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola
del Vallès

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

Centres i especialitats:
08053157 IES Gorgs (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

Centres i especialitats:
08044533 IES La Ferreria (1)
105 Formació i orientació laboral ......... 01
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

08054174 IES La Ribera
803 Cultura clàssica .............................. 01

Municipi: 081800000 Ripollet

Centres i especialitats:
08054186 IES Can Mas (1)
005 Geografia i història ......................... 01

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

C  Nom de l’especialitat V

Municipi: 080540000 Castellbisbal

Centres i especialitats:
08053145 IES Castellbisbal (1)
007 Física i química ............................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081840000 Rubí

Centres i especialitats:
08035301 IES Duc de Montblanc (1)
124 Sistemes electrònics ...................... 01

08036330 IES J.V. Foix
005 Geografia i història ......................... 01
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Centres i especialitats:
08046694 IES Centre d’Alt Rendiment

Esportiu (1)
011 Anglès ............................................. 01
017 Educació física ................................ 02
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

08054873 IES Sant Cugat
009 Dibuix .............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

Centres i especialitats:
08047583 IES Sant Quirze del Vallès (1)
011 Anglès ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

Centres i especialitats:
08046682 IES de Castellar (1)
011 Anglès ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres i especialitats:
08024893 IES Castellarnau (1)
202 Equips electrònics .......................... 01
209 Manteniment de vehicles ............... 01

08024741 IES Escola Industrial (3)
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01

08053212 IES Jonqueres (CAEP)
016 Música ............................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08053224 IES Les Termes (1)
803 Cultura clàssica .............................. 01

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó
(CAEP)

010 Francès ........................................... 01
016 Música ............................................. 01

08024871 IES Pau Vila
019 Tecnologia ....................................... 01

08046669 IES Ribot i Serra (1)
225 Serveis a la comunitat ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

08042020 IES Vallès (1)
011 Anglès ............................................. 01
008 Biologia i geologia .......................... 02
803 Cultura clàssica .............................. 01
009 Dibuix .............................................. 01
001 Filosofia ........................................... 01
010 Francès ........................................... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
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006 Matemàtiques ................................. 01
222 Processos

de gestió administrativa ................. 01

Municipi: 082670000 Sentmenat

Centres i especialitats:
08053248 IES de Sentmenat (1)
009 Dibuix .............................................. 01

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 082790000 Terrassa

Centres i especialitats:
08053251 IES Cavall Bernat (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

08053194 EOI de Terrassa (3)
012 Italià ................................................. 01

08046724 IES Montserrat Roig (1)
105 Formació i orientació laboral ......... 01
106 Hoteleria i turisme .......................... 01
225 Serveis a la comunitat ................... 01

08043516 IES Santa Eulàlia
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01
016 Música ............................................. 01

Municipi: 083000000 Viladecavalls

Centres i especialitats:
08053261 IES de Viladecavalls (3)
016 Música ............................................. 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Centres i especialitats:
17000551 IES Sa Palomera
016 Música ............................................. 01

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

Centres i especialitats:
17005911 IES Ramon Coll i Rodés (1)
011 Anglès ............................................. 01

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

Centres i especialitats:
17006812 IES de Tossa de Mar (2)
009 Dibuix .............................................. 01

Municipi: 172130000 Vidreres

Centres i especialitats:
17006824 IES de Vidreres (2)
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170320000 Cadaqués

Centres i especialitats:
17006678 SES Cap de Creus (2)
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
Municipi: 170470000 Castelló d’Empúries
Centres i especialitats:
17006083 IES Castelló d’Empúries (1)
007 Física i química ............................... 01

Municipi: 170660000 Figueres

Centres i especialitats:
17001221 IES Narcís Monturiol (1)
103 Assessoria

i proc. d’imatge personal ............... 01
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ...................................... 01

C  Nom de l’especialitat V

17007609 IES Olivar Gran (2)
803 Cultura clàssica .............................. 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
016 Música ............................................. 01

Municipi: 170860000 la Jonquera

Centres i especialitats:
17006745 IES de la Jonquera (2)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 171520000 Roses

Centres i especialitats:
17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)
010 Francès ........................................... 01
019 Tecnologia ....................................... 03

17006851 IES Roses II (2)
017 Educació física ................................ 01
007 Física i química ............................... 01

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170150000 Banyoles

Centres i especialitats:
17000305 IES Pere Alsius i Torrent
016 Música ............................................. 01

Municipi: 170790000 Girona

Centres i especialitats:
17001759 IES Escola d’Hoteleria i
Serveis Sant Narcís (1)
105 Formació i orientació laboral ......... 01

17001735 IES Montilivi (1)
017 Educació física ................................ 01

17006939 IES Santa Eugènia (1)
206 Instal·lacions electrotècniques ....... 01

Municipi: 171550000 Salt

Centres i especialitats:
17003203 IES Salvador Espriu
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Centres i especialitats:
17005893 IES Bosc de la Coma (2)
011 Anglès ............................................. 01

17005340 EA d’Olot
011 Anglès ............................................. 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

17007981 EOI d’Olot
008 Francès ........................................... 01

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu
de Guíxols

Municipi: 170480000 Castell-Platja d’Aro

Centres i especialitats:
17006691 IES Ridaura (2)
006 Matemàtiques ................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 171180000 Palamós

Centres i especialitats:
17005352 IES de Palamós (1)
221 Processos comercials .................... 01
118 Processos sanitaris ........................ 01

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Centres i especialitats:
17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (1)
103 Assessoria

i proc. d’imatge personal ............... 01
001 Filosofia ........................................... 01

C  Nom de l’especialitat V

17003306 IES Sant Elm (1)
017 Educació física ................................ 01

Zona de desplaçament: 170087 Santa Co-
loma de Farners

Municipi: 170830000 Hostalric

Centres i especialitats:
17006733 IES d’Hostalric (2)
011 Anglès ............................................. 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de
Segre

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

Centres i especialitats:
25005429 IES Els Planells (2)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 251720000 Ponts

Centres i especialitats:
25006574 IES de Ponts (3)
803 Cultura clàssica .............................. 01

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 250400000 Balaguer

Centres i especialitats:
25005727 IES Almatà
016 Música ............................................. 01

Municipi: 250470000 Bellcaire d’Urgell

Centres i especialitats:
25007700 IES de Bellcaire d’Urgell
017 Educació física ................................ 01
016 Música ............................................. 01

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 251200000 Lleida

Centres i especialitats:
25002799 IES Caparrella (1)
001 Filosofia ........................................... 01
209 Manteniment de vehicles ............... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ...................................... 01
119 Processos

i mitjans de comunicació ............... 01
229 Tècniques i proc. d’imatge i so .... 01

25006720 IES d’Hoteleria i Turisme (2)
201 Cuina i pastisseria .......................... 01
106 Hoteleria i turisme .......................... 01
226 Serveis de restauració ................... 01

25002726 IES Guindàvols (1)
205 Inst. i mant.

d’equips tèrmics i fluids ................. 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 01
120 Proc. i prod. tèxtil,

confecció i pell ............................... 01
125 Sistemes electrotècnics

i automàtics .................................... 01

25002787 IES Joan Oró
122 Processos i productes d’arts

gràfiques ......................................... 01

25006495 IES Josep Lladonosa (1)
007 Física i química ............................... 01

25006513 IES Manuel de Montsuar
012 Alemany .......................................... 01
019 Tecnologia ....................................... 02
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25006771 IES Ronda (3)
019 Tecnologia ....................................... 01

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)
006 Matemàtiques ................................. 01

25006732 IES Torrevicens (1)
103 Assessoria

i proc. d’imatge personal ............... 01
218 Perruqueria ..................................... 01
220 Procedim. sanitaris

i assistencials .................................. 01

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 251370000 Mollerussa

Centres i especialitats:
25003202 IES Agrària l’Urgell
116 Proc. transf. i conservació aliments01

25007517 IES La Serra (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

25005582 IES Terres de Ponent (2)
017 Educació física ................................ 01

Zona de desplaçament: 251737 el Pont de
Suert

Municipi: 251730000 el Pont de Suert

Centres i especialitats:
25006240 IES de Pont de Suert
016 Música ............................................. 01
216 Op. i equips

de producció agrària ...................... 01

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 252040000 Seròs

Centres i especialitats:
25007529 IES Seròs (3)
005 Geografia i història ......................... 01

Zona de desplaçament: 252037 la Seu
d’Urgell

Municipi: 252030000 la Seu d’Urgell

Centres i especialitats:
25004188 IES Joan Brudieu (1)
007 Física i química ............................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
006 Matemàtiques ................................. 01
220 Procedim. sanitaris

i assistencials .................................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 252070000 Solsona

Centres i especialitats:
25005454 IES Francesc Ribalta (2)
118 Processos sanitaris ........................ 01

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 250500000 Bellpuig

Centres i especialitats:
25006598 IES Lo Pla d’Urgell (1)
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 250720000 Cervera

Centres i especialitats:
25001311 IES Antoni Torroja (1)
016 Música ............................................. 01

Municipi: 252170000 Tàrrega

Centres i especialitats:
25006781 IES Alfons Costafreda

C  Nom de l’especialitat V

105 Formació i orientació laboral ......... 01

25004498 IES Manuel de Pedrolo (2)
019 Tecnologia ....................................... 01

25004528 EA Ondara (2)
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 251710000 la Pobla de Segur

Centres i especialitats:
25008352 IES de La Pobla de Segur (1)
017 Educació física ................................ 01
005 Geografia i història ......................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

Municipi: 252340000 Tremp

Centres i especialitats:
25006288 IES de Tremp
209 Manteniment de vehicles ............... 01

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mi-
jaran

Municipi: 251210000 Les

Centres i especialitats:
25006148 IES d’Ostalaria de Les-Val
d’Aran (2)
201 Cuina i pastisseria .......................... 02
106 Hoteleria i turisme .......................... 01

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

Centres i especialitats:
25006239 IES d’Aran
011 Anglès ............................................. 01
017 Educació física ................................ 01
001 Filosofia ........................................... 01
010 Francès ........................................... 01
004 Llengua castellana i literatura ........ 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
016 Música ............................................. 01
222 Processos

de gestió administrativa ................. 01
019 Tecnologia ....................................... 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 430380000 Cambrils

Centres i especialitats:
43007038 IES Escola d’Hoteleria i
Turisme (1)
201 Cuina i pastisseria .......................... 01
226 Serveis de restauració ................... 01

43000779 IES Ramon Berenguer IV
110 Organització i gestió comercial ..... 01

Municipi: 439050000 Salou

Centres i especialitats:
43007543 IES Jaume I (1)
009 Dibuix .............................................. 01

Municipi: 431710000 Vila-seca

Centres i especialitats:
43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)
017 Educació física ................................ 01

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 431230000 Reus

Centres i especialitats:
43002594 IES Baix Camp (1)

C  Nom de l’especialitat V

227 Sistemes
i aplicacions informàtiques ............ 01

43009710 EOI de Reus
001 Alemany .......................................... 01
011 Anglès ............................................. 02

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)
011 Anglès ............................................. 01
016 Música ............................................. 01

43002570 IES Gaudí (1)
011 Anglès ............................................. 01
017 Educació física ................................ 01

Municipi: 431450000 la Selva del Camp

Centres i especialitats:
43008511 SES Joan Puig i Ferreter (1)
051 Llengua catalana i literatura ........... 01

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 430950000 el Morell

Centres i especialitats:
43008407 IES El Morell (1)
006 Matemàtiques ................................. 01

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres i especialitats:
43009722 IES Cal·lípolis (1)
103 Assessoria

i proc. d’imatge personal ............... 01
203 Estètica ........................................... 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics .. 01

43006125 IES Campclar (2)
011 Anglès ............................................. 01

43003653 IES Comte de Rius
102 Anàlisi i química industrial .............. 01
104 Construccions civils i edificació .... 01
215 Operacions de processos .............. 01

43006940 EOI de Tarragona (3)
011 Anglès ............................................. 01

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1)
107 Informàtica ...................................... 01
225 Serveis a la comunitat ................... 01
227 Sistemes

i aplicacions informàtiques ............ 01

43006630 IES Pere Martell
209 Manteniment de vehicles ............... 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ...................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 01
119 Processos

i mitjans de comunicació ............... 01
122 Processos i productes d’arts

gràfiques ......................................... 01
223 Producció en arts gràfiques .......... 02
124 Sistemes electrònics ...................... 01
228 Soldadures ...................................... 01
229 Tècniques i proc. d’imatge i so .... 01

43008390 IES Torreforta (1)
006 Matemàtiques ................................. 01

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 430050000 Alcover

Centres i especialitats:
43009497 SES Fonts del Glorieta (2)
009 Dibuix .............................................. 01
006 Matemàtiques ................................. 01
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C  Nom de l’especialitat V

Municipi: 430860000 Montblanc

Centres i especialitats:
43009187 IES Martí l’Humà (1)
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 01

Municipi: 431390000 Santa Coloma de
Queralt

Centres i especialitats:
43006708 IES Joan Segura i Valls (2)
005 Geografia i història ......................... 01

Municipi: 431610000 Valls

Centres i especialitats:
43004611 IES Jaume Huguet (1)
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 02
019 Tecnologia ....................................... 01

Zona de desplaçament: 431637 el Vendrell

Municipi: 430160000 l’Arboç

Centres i especialitats:
43007580 IES de l’Arboç (1)
011 Anglès ............................................. 01
007 Física i química ............................... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 430370000 Calafell

Centres i especialitats:
43007257 IES Camí de Mar (1)
011 Anglès ............................................. 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

Municipi: 430510000 Cunit

Centres i especialitats:
43009850 SES de Cunit
011 Anglès ............................................. 01
009 Dibuix .............................................. 01
017 Educació física ................................ 01
005 Geografia i història ......................... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
019 Tecnologia ....................................... 01

Municipi: 431530000 Torredembarra

Centres i especialitats:
43006952 IES de Torredembarra (1)

C  Nom de l’especialitat V

019 Tecnologia ....................................... 01

43007661 IES Ramon de la Torre (1)
005 Geografia i història ......................... 01
051 Llengua catalana i literatura ........... 01
018 Psicologia i pedagogia ................... 01

Municipi: 431630000 el Vendrell

Centres i especialitats:
43004797 IES Baix Penedès (1)
011 Anglès ............................................. 01
003 Llatí .................................................. 01

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Centres i especialitats:
43006101 IES Montsià (1)
803 Cultura clàssica .............................. 01
111 Org. i proc. de manteniment

de vehicles ...................................... 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 01

43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)
011 Anglès ............................................. 01
002 Grec ................................................. 01

Municipi: 431360000 Sant Carles de la
Ràpita

Centres i especialitats:
43007221 IES els Alfacs (1)
207 Instal. i equips

de criança i de cultiu ..................... 01
114 Processos de cultiu aqüícola ........ 01

Zona de desplaçament: 430937 Móra
d’Ebre

Municipi: 430640000 Gandesa

Centres i especialitats:
43006642 IES Terra Alta (1)
006 Matemàtiques ................................. 01

C  Nom de l’especialitat V

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 439030000 Camarles

Centres i especialitats:
43008419 IES Camarles (1)
016 Música ............................................. 01

Municipi: 431330000 Roquetes

Centres i especialitats:
43008420 IES Roquetes (1)
010 Francès ........................................... 01
016 Música ............................................. 01

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres i especialitats:
43004441 IES de l’Ebre (1)
011 Anglès ............................................. 01
803 Cultura clàssica .............................. 01
112 Org. i projectes de fabricació

mecànica ......................................... 01
219 Proc. diag. clínics i ortoprotètics .. 01
117 Proc. diag. clínics i prod.

ortoprotèsics ................................... 01
220 Procedim. sanitaris

i assistencials .................................. 01
221 Processos comercials .................... 01

43009862 EOI de Tortosa
001 Alemany .......................................... 01

ANNEX 2

Vacants a la Inspecció d’Ensenyament

Codi: 08900036
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat)
Nombre de vacants: 3

Codi: 08900100
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia
Nombre de vacants: 1

Codi: 17900007
Delegació territorial: Girona
Nombre de vacants: 1

(03.119.002)


