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ORDRE ENS/205/2003, de 6 de maig, de
convocatòria de concurs públic per a la con-
cessió de subvencions a entitats sense fina-
litat de lucre, per a la realització de determi-
nades activitats adreçades als professionals
del món de l’ensenyament i a l’alumnat dels
ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

El Departament d’Ensenyament vol donar
suport a la realització d’activitats com ara
congressos, simposis i altres de similars, des-
tinades a incentivar la reflexió i l’intercanvi
entre els professionals del món de l’ensenya-
ment. D’altra banda, també vol fomentar ac-
tuacions com concursos, olimpíades i altres
de similars, que compten amb la participa-
ció directa dels alumnes i que tenen per
objectius incentivar la recerca i popularitzar
diferents matèries del currículum.

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

En ús de les facultats que atribueix l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a l’atorgament

d’ajuts a entitats sense finalitat de lucre per a
la realització d’activitats com ara congressos,
simposis i altres de similars adreçades a pro-
fessionals de l’ensenyament, i també actua-
cions adreçades a alumnes, com ara concur-
sos, olimpíades i altres de similars.

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

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

Article 3
Les subvencions, per un import total mà-

xim de 40.000,00 euros, es faran efectives
amb càrrec a la posició pressupostària D/
480130200/3212 de l’òrgan gestor 1302 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per al 2003.

Article 4
Les subvencions esmentades no tenen

caràcter recurrent.

DISPOSICIÓ FINAL

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

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

Així mateix, poden interposar 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
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 6 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és do-

nar suport a la realització d’activitats desti-
nades a incentivar la reflexió i l’intercanvi entre
els professionals del món de l’ensenyament,
i també a actuacions, directament adreça-
des a l’alumnat, destinades a fomentar la
recerca i divulgar les matèries curriculars.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts les entitats

sense finalitat de lucre de Catalunya, legal-
ment constituïdes, que durant el curs 2002-
2003 duguin a terme activitats amb les
característ iques definides a la base 3
d’aquesta Ordre.

—3 Característiques de les activitats
Les activitats que se subvencionaran

hauran de ser d’algun dels tipus següents,
i tenir les característiques que s’indiquen
en cada cas:

a) Adreçades a professionals dels ense-
nyaments obligatoris i postobligatoris.

Han de ser congressos, simposis o si-
milars.

Han de ser obertes i adreçades a un col·-
lectiu ampli. No es concedirà subvenció a
activitats internes de les entitats sol·licitants.

Han de tenir com a objectiu incentivar la
reflexió i l’intercanvi.

b) Adreçades a alumnes dels ensenya-
ments obligatoris i postobligatoris.

Han de ser olimpíades de matèries curri-
culars, concursos i similars.

Han de ser obertes i adreçades a un col·lec-
tiu ampli. No es concedirà subvenció a acti-
vitats internes de les entitats sol·licitants.

Han de tenir com a objectiu fomentar la
recerca i promocionar i divulgar diferents
matèries curriculars.

—4 Destinació i import dels ajuts
Els ajuts es destinaran a les despeses de-

rivades de les activitats realitzades durant el
curs 2002-2003, amb les característiques de-

finides a la base 3 d’aquesta Ordre. L’import
dels ajuts s’establirà d’acord amb les sol·-
licituds rebudes i del pressupost disponible,
tenint en compte els criteris de valoració que
estableix la base 7 d’aquesta Ordre.

—5 Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al director ge-

neral d’Ordenació i Innovació Educativa i es
presentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
ja sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. En cas que
les sol·licituds es presentin a les oficines de
correus, s’ha de fer en sobre obert, per tal
que la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari de correus abans de ser certifi-
cada.

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

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

La sol·licitud haurà de contenir les dades
següents:

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

Dades bancàries de l’entitat.
Signatura de la persona que té la repre-

sentació de l’entitat amb indicació del seu
càrrec.

Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subvenció.

Import que se sol·licita.
Un model d’imprès de sol·licitud es pot tro-

bar a l’adreça http://www.gencat.net/ense.
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la do-

cumentació següent:
a) Fotocòpia del NIF de l’entitat i la do-

cumentació que acrediti la personalitat jurí-
dica de l’entitat.

b) Estatuts de l’entitat.
c) Declaració jurada on es faci constar que

no s’ha percebut cap més subvenció desti-
nada a les activitats per a les quals se sol·-
licita l’ajut. En cas contrari, cal detallar les
altres fonts de finançament de l’activitat.

d) En relació amb l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ajut, cal que s’especifiqui el següent:

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

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. Cal tenir
present que la justificació posterior de la
subvenció s’haurà de fer d’acord amb
aquest pressupost.

—7 Criteris de valoració de sol·licituds
Per a la concessió de les subvencions es

valoraran els aspectes següents:
L’interès de l’activitat.
La repercussió en la millora de la qualitat

de l’ensenyament.
L’abast de l’activitat.

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

nació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’auto-
rització de la despesa corresponent, un cop
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vista la proposta de la comissió avaluado-
ra, que estarà integrada per:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular i Programes Educatius, que en serà el
president.

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

Un/a tècnic/a de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa.

La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que actuarà de se-
cretària.

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

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

—9 Notificació de les subvencions
La resolució de concessió de subvenci-

ons es notificarà als interessats amb indi-
cació de si exhaureix o no la via administra-
tiva, dels possibles recursos, dels òrgans
davant els quals es poden interposar, i dels
terminis per interposar-los.

—10 Publicació de les subvencions
L’ens concedent donarà publicitat de les

subvencions atorgades al tauler d’anuncis
del Departament d’Ensenyament, i en el
supòsit que l’import concedit sigui superior
a 6.000,00 euros, les publicarà també al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—11 Justificació de les subvencions
11.1 Les entitats beneficiàries hauran

d’acreditar, davant la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, abans del 30
de setembre de 2003, que s’ha realitzat l’ac-
tivitat, que s’han complert els requisits que
determina la resolució de concessió i que
l’import de la subvenció s’ha destinat a l’ac-
tivitat per a la qual s’ha concedit.

11.2 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa on s’indiqui la docu-

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

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

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

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

Fotocòpia de cadascun dels documents
justificatius indicats al punt anterior.

Memòria descriptiva de les actuacions
desenvolupades, objecte de subvenció.

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

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

Excepcionalment, si es produeix qualse-
vol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, s’haurà de comuni-
car a l’òrgan concedent, el qual, si s’escau,
l’haurà d’autoritzar expressament mitjançant
la resolució corresponent.

—12 Pagament
Un cop justificada correctament la sub-

venció, es procedirà a tramitar l’oportuna
ordre de pagament.

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

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

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

—14 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o

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

En cas d’incompliment, els beneficiaris
estan subjectes a les sancions correspo-
nents, segons el que estableix la secció
cinquena del capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre.

(03.107.031)

RESOLUCIÓ  ENS/1282/2003, de 22
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Escola Pia de Mataró, 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 Pia de Mataró,
de Mataró, en petició d’ampliació de locals,
de reducció d’unitats d’educació primària,
obertura de l’etapa d’educació secundària
obligatòria, obertura dels ensenyaments de
batxillerat i obertura dels ensenyaments de
formació professional específica, 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; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia de Mataró, de Mataró, per am-
pliació de locals, reducció d’unitats d’edu-
cació primària, obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, obertura dels
ensenyaments de batxillerat i obertura dels
ensenyaments de formació professional
específica, 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 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, 22 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: 08021107.
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Adreça: pl. Santa Anna, 1.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q08000731.

S’autoritza l’ampliació de locals, amb
l’edifici del c. Sant Agustí, 59, i amb efectes
des de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza la reducció de 8 unitats d’edu-
cació primària, amb capacitat per a 200 llocs
escolars i amb efectes a partir del final del
curs 2001-2002.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria, amb 10 unitats
de 1r cicle, amb capacitat per a 300 llocs
escolars i 11 unitats de 2n cicle, amb capa-
citat per a 330 llocs escolars i amb efectes
des de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, amb 2 unitats de la modalitat
d’arts, amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars, 2 unitats de la modalitat de ciències de
la natura i de la salut, amb capacitat per a
70 llocs escolars, 6 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials, amb capa-
citat per a 210 llocs escolars i 4 unitats de
la modalitat de tecnologia, amb capacitat
per a 140 llocs escolars i amb efectes des
de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà de la
família administració, amb 1 grup del cicle
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formatiu de gestió administrativa, amb capa-
citat per a 30 llocs escolars i amb efectes
des de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà de la
família electricitat i electrònica, amb 2 grups
del cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques, amb capacitat per a 60
llocs escolars i amb efectes des de l’inici
del curs 2002-2003.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família comerç i màrqueting, amb 1
grup del cicle formatiu de gestió comercial
i màrqueting, amb capacitat per a 30 llocs
escolars i amb efectes des de l’inici del curs
2002-2003.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família administració, amb 2 grups del
cicle formatiu administració i finances, amb
capacitat per a 60 llocs escolars i amb efec-
tes des de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família informàtica, amb 2 grups del
cicle formatiu de desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques, amb capacitat per a
60 llocs escolars i amb efectes des de l’inici
del curs 2002-2003.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família edificació i obra civil, amb 2
grups del cicle formatiu de desenvolupament
i aplicacions de projectes de construcció,
amb capacitat per a 60 llocs escolars i amb
efectes des de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
12 unitats de 2n cicle (parvulari) amb ca-

pacitat per a 300 llocs escolars, situades al
c. El Torrent, núm. 62-64.

Educació primària
24 unitats amb capacitat per a 600 llocs

escolars, situades a la pl. Santa Anna,
núm. 1.

Educació secundària obligatòria
10 unitats de 1r cicle amb capacitat per

a 300 llocs escolars i 11 unitats de 2n. cicle
amb capacitat per a 330 llocs escolars, si-
tuades al c. Sant Agustí, 59.

Batxillerat
2 unitats de la modalitat d’arts, amb ca-

pacitat 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 esco-
lars, 6 unitats de la modalitat d’humanitats
i ciències socials, amb capacitat per a 210
llocs escolars i 4 unitats de la modalitat de
tecnologia, amb capacitat per a 140 llocs
escolars, situades al c. Sant Agustí, 59.

Formació professional de grau mitjà
Família administració: cicle formatiu de

gestió administrativa, amb 1 grup, amb
capacitat per a 30 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

Formació professional de grau superior
Família comerç i marquèting: cicle forma-

tiu de gestió comercial i marquèting, amb 1
grup, amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Família administració: cicle formatiu d’ad-
ministració i finances, amb 2 grups, amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

Família informàtica: cicle formatiu de des-
envolupament d’aplicacions informàtiques,
amb 2 grups, amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Família edificació i obra civil: cicle forma-
tiu de desenvolupament i aplicacions de pro-
jectes de construcció, amb 2 grups, amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

Els ensenyaments de formació professi-
onal específica s’imparteixen a l’edifici del
c. Sant Agustí, 59.

En cap cas un grup superarà els 30 llocs
escolars.

(03.084.070)

RESOLUCIÓ  ENS/1283/2003, de 24
d’abril, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Presen-
tación, 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 Presentación, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Presentación en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha en el centre es dipositaran a
l’institut d’educació secundària Verdaguer,
amb el codi núm. 08013238, de Barcelona.

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

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

Així mateix, poden interposar 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, 24 d’abril de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011102.
Denominació: Presentación.
Adreça: c. Bellafila, 4.
Titular: Caritat Dominiques Presentació SV,
Gnes.
NIF: Q0800065E.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Presentación, amb
efectes a partir de la fi del curs 2002-2003.

(03.085.025)

RESOLUCIÓ ENS/1284/2003, de 23 d’abril,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat
Prats de la Carrera, de Palafrugell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Prats de la Carrera, de
Palafrugell, en petició de supressió del ni-
vell d’educació primària, 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 del centre docent privat
Prats de la Carrera, de Palafrugell, per
supressió del nivell d’educació primària, 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



511

Núm. 956

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.

Girona, 23 d’abril de 2003

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

Delegació territorial: Girona
Municipi: Palafrugell.
Localitat: Palafrugell.
Núm. de codi: 17002508.
Denominació: Prats de la Carrera.
Adreça: c. Clavé, 33.
Titular: Bisbat de Girona.
NIF: Q1700002 G.

S’autoritza la supressió del nivell d’edu-
cació primària, amb efectes a partir del curs
2002-03.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

(03.085.028)

RESOLUCIÓ ENS/1285/2003, de 5 de
maig, per la qual es disposa el trasllat de
domicili de diversos centres docents públics.

Determinats col·legis d’educació infantil i
primària de la Delegació Territorial d’Ense-
nyament del Baix Llobregat-Anoia estan
ubicats en edificis provisionals.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquests centres, ja que es disposa d’uns
altres edificis més adequats a la finalitat
docent dels centres docents, d’acord amb
els informes emesos per la Delegació Terri-
torial d’Ensenyament corresponent,

Resolc:

Traslladar els col·legis d’educació infantil
i primària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició als nous edificis que s’indiquen.

La Delegació Territorial del Baix Llobregat-
Anoia prendrà les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 5 de maig de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Comarca del Baix Llobregat
Municipi: Collbató.
Denominació: CEIP La Salut.

Codi de centre: 08033468.
Ubicació actual: pg. de la Fumada, 8.
Nova ubicació: pg. de les Escoles, 40-42.

Municipi: Martorell.
Denominació: CEIP Lola Anglada.
Codi de centre: 08053601.
Ubicació actual: c. de Pep Ventura, s/n.
Nova ubicació: c. de Josep Tarradelles, 36.

Municipi: Molins de Rei.
Denominació: CEIP Ferran Agulló.
Codi de centre: 08034102.
Ubicació actual: c. de Ferran Agulló, s/n.
Nova ubicació: c. de Menéndez i Pelayo, 17.

(03.087.082)

EDICTE de 9 d’abril de 2003, pel qual es
notifica la resolució de l’expedient discipli-
nar i  incoat a l  professor inter í  senyor
Francesc Guerrero Borrull.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució del secretari ge-
neral del Departament d’Ensenyament de 30
d’agost de 2002, per la qual es resol l’ex-
pedient disciplinari incoat al senyor Francesc
Guerrero Borrull, d’acord amb el que es
preveu a l’article 32.5 del Reglament de rè-
gim disciplinari de la funció pública de l’Ad-
ministració de la funció pública de la Gene-
ralitat de Catalunya, aprovat pel Decret 243/
1995, de 27 de juny, i a l’article 59.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es
notifica a l’interessat que pot recollir la re-
solució esmentada al Departament d’Ense-
nyament, Direcció General de Recursos
Humans, Servei de Gestió de Professorat,
Via Augusta, 202-226, Barcelona.

Ultrapassats 10 dies, a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 9 d’abril de 2003

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Professorat

(03.073.146)

EDICTE de 15 d’abril de 2003, pel qual es
notifica la resolució de l’expedient discipli-
nari incoat a la funcionària docent M. Lluïsa
Climente Vergès.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució del secretari ge-
neral del Departament d’Ensenyament, de
18 de novembre de 2002, per la cual es resol
l’expedient disciplinari incoat a la funcionà-
ria docent M. Lluïsa Cl imente Vergès,
d’acord amb el que es preveu a l’article 32.5
del Reglament de règim disciplinari de la
funció pública de l’Administració de la fun-
ció pública de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny,
i a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-

nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, es notifica a la inte-
ressada que pot recollir la resolució esmen-
tada en el Departament d’Ensenyament,
Direcció General de Recursos Humans,
Servei de Gestió de Professorat, Via Augus-
ta, 202-226, Barcelona.

Passats 10 dies, a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 15 d’abril de 2003

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Professorat

(03.083.016)

EDICTE de 15 d’abril de 2003, pel qual es
notifica la proposta de resolució formulada
en la tramitació de l’expedient disciplinari
incoat al senyor Manuel Martínez Rodríguez.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la proposta de resolució al fun-
cionari docent senyor Manuel Martínez Ro-
dríguez, de Barcelona, formulada en la tra-
mitació de l’expedient disciplinari incoat per
la Resolució del secretari general del Depar-
tament d’Ensenyament de data 7 de juny
de 2002, es notifica a la persona interessa-
da que, en aplicació del que disposa l’arti-
cle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, la proposta de resolució està a la
seva disposició a les oficines de la Subdi-
recció General de la Inspecció de Serveis
del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, Via Augusta, 202-
206, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns
a divendres, en horari d’oficina.

Ultrapassats 10 dies, a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 15 d’abril de 2003

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(03.083.017)

RESOLUCIÓ ENS/1292/2003, de 5 de
maig, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Baix Montseny.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Baix Montseny.

Vistos els informes de la Inspecció d’En-
senyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, i segons el que
estableix l’article 49 del Reglament orgànic
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dels centres docents públics que impartei-
xen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.6.1996);

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Baix Montseny, amb codi 08056833,
de Santa Maria de Palautordera, en el sen-
tit següent:

El col·legi d’educació infantil i primària
Aqua Alba, amb codi de centre 08017979,
de Gualba, deixa de formar part de la zona
escolar rural esmentada.

Article 2
Els efectes acadèmics i administratius són

des de la fi del curs escolar 2002-03.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de centres docents.

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

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

Barcelona, 5 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.098.033)

RESOLUCIÓ ENS/1293/2003, de 5 de
maig, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Font de l’Aiguadí,
de Rasquera.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització aconsellen
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Font de l’Aiguadí.

Vistos els informes de la Inspecció d’En-
senyament i els acords dels corresponents

consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, i segons el que
estableix l’article 49 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que impartei-
xen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.6.1996);

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Font de l’Aiguadí, amb número de
codi 43009394, en el sentit següent:

El CEIP de Rasquera, amb codi 43005534,
de Rasquera, deixa de ser la seu de la zona
escolar rural

La nova seu de la zona escolar rural pas-
sa a ser el CEIP Pàmies, amb codi 43001280,
de Ginestar.

Article 2
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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 publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defen-
sa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.087.081)

RESOLUCIÓ ENS/1308/2003, de 6 de
maig, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de llocs de treball docents de ca-
ràcter singular en centres públics d’ense-
nyaments no universitaris que tenen auto-
ritzat un pla estratègic.

Mitjançant la Resolució ENS/89/2003,
de 21 de gener (DOGC núm. 3809, de
28.1.2003), es va anunciar la convocatò-
ria de concurs específic de mèrits per tal
de proveir l locs de treball docents de
caràcter singular en centres públics d’en-

senyaments no universitaris que tenen au-
toritzat un pla estratègic.

Finalitzats els terminis, tant de reclama-
cions i desistiments com de renúncies par-
cials, procedeix la publicació de la resolu-
ció definitiva, tal com estableix la base 9 de
l’annex 1 de la Resolució esmentada.

Per tot això,

Resolc:

—1 Fer pública l’adjudicació definitiva dels
llocs de treball anunciats en la convocatòria
de concurs específic de mèrits per tal de
proveir llocs de treball docent de caràcter
singular en centres públics d’ensenyaments
no universitaris que tenen autoritzat un pla
estratègic, d’acord amb les peticions i els
mèrits dels concursants avaluats per la co-
missió, tal com s’indica a l’annex.

—2 La presa de possessió en la nova des-
tinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2003.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es considera efectuada la notificació a les
persones interessades a tots els efectes.

—4 S’estableix el període comprès entre
els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de
2003 per retirar la documentació lliurada
pels concursants que han participat en la
convocatòria anunciada per la Resolució
ENS/89/2003. El procediment per retirar la
documentació és el que regula la base 10
de l’annex 1 de l’esmentada Resolució ENS/
89/2003.

—5 Per a qualsevol aclariment en relació
amb aquesta Resolució, caldrà que les
persones interessades s’adrecin a les sec-
cions de gestió de personal de les delega-
cions territorials d’Ensenyament.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant un jutjat contenció
administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

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

Barcelona, 6 de maig de 2003

P. D. (Resolució de 21.1.2003,
DOGC de 28.1.2003)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
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Centres d’educació infantil i primària

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona

Centre: 08002770 CEIP Àgora
597 INY Educació infantil .......... 077288344H Grau Vendrell, Pilar 23,6664

Centre: 08043255 CEIP Ítaca
597 INY Educació infantil .......... 033944373F Garolera Casadevall, Ana 21,7332

Centre: 08047741 CEIP Antaviana
597 PRY Educació primària ....... 018857976T Arasa Reverte, Guadalupe 26,9372

Centre: 08043796 CEIP Barrufet
597 INY Educació infantil .......... 035103139X Ibañez Llorens, Neus 26,7332

Centre: 08002915 CEIP Brasil
597 PRY Educació primària ....... 043513773G Mallo Choren, M. Marta 27,3080

Centre: 08002587 CEIP Concepción Arenal
597 PRY Educació primària ....... 037739478C Pares Tegido, Begonya 28,8156

Centre: 08044201 CEIP Dovella
597 PRY Educació primària ....... 038060467K Vilalta Murillo, David 27,6498

Centre: 08002745 CEIP El Carmel
597 PRY Educació primària ....... 040857901B Minguell Serramona,

Montserrat 27,0000

Centre: 08045057 CEIP El Sagrer
597 INY Educació infantil .......... 037645808Y Capellades Rafols,

Assumpta 26,1248

Centre: 08002344 CEIP El Turó
597 PRY Educació primària ....... 043709651Z Pérez Borràs, Sílvia 26,5872
597 PRZ Educació primària ....... 040868940X Brunet Seris, Maria Teresa 29,4000

Centre: 08001807 CEIP Escola de la Concepció
597 PMY Educació primària,

música ......................... 041086763T Querencias Burgos,Pilar 26,2872

Centre: 08002721 CEIP Font d’en Fargas
597 INY Educació infantil .......... 078058845L Boix Fuertes, Maria Josefa 29,8332
597 INY Educació infantil .......... 035074820G Gispert Amoros, Celia 29,7332

Centre: 08002927 CEIP Joaquim Ruyra
597 PRY Educació primària ....... 040972107E Fernandez Otamendi,

Alicia Maria 29,5076

Centre: 08002022 CEIP Perú
597 PRY Educació primària ....... 046221849Z Homs Bosch, Cristina 29,0832

Centre: 08043875 CEIP Pit-Roig
597 PRY Educació primària ....... 043394403G Senar Nasarre,

Jovita Rosaura 31,4164
597 PMY Educació primària,

música ......................... 046350551P Camí Pérez, Elisenda 23,4164

Centre: 08002617 CEIP Sant Joan de Ribera
597 PRY Educació primària ....... 005144159W Nuñez Alcahut, Gabriel 32,6000

Centre: 08002307 CEIP Sant Josep Oriol
597 INY Educació infantil .......... 043709835Z Grau Cots, Montserrat 24,0040

Centre: 08043899 CEIP Tàber
597 PRY Educació primària ....... 035072409P Alsina Gonzalez,

Silvia Teresa 29,7788

Centre: 08035453 CEIP Tomàs Moro
597 PRY Educació primària ........... 035024161Z Sanchez Pascual,

Maria Esther 23,4120

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona

Centre: 08041571 CEIP Artur Martorell
597 PAY Educació primària,

anglès .......................... 037717749A Valles Rubio, Robert 25,0664

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació
Municipi: 08046 Cardedeu

Centre: 08045598 CEIP Mil·lenari
597 PRY Educació primària .......... 046615090R Sanchez Estivill, Sara 23,4164

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat

Centre: 08019265 CEIP Joaquim Ruyra
597 PRY Educació primària .......... 038550832A Cazorla Ramos,

Jose Antonio 30,0000

Municipi: 08113 Manresa

Centre: 08020073 CEIP Sant Ignasi
597 INY Educació infantil ............. 036979526B Aparicio Verdu,

Maria Eugenia 23,2248

Municipi: 08121 Mataró

Centre: 08020917 CEIP Josep Manel Peramàs
597 INY Educació infantil ............. 038773388B Nogueras Bellalta, Merce 32,2500

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centre: 08022070 CEIP Marinada
597 INY Educació infantil ............. 052140661Y Invernon Ruiz, Rosa Maria 23,7372

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centre: 08034989 CEIP Catalunya
597 PRY Educació primària ........... 046038769Z Jimenez Martin, Marcel·la 26,2000

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centre: 08058945 CEIP La Tordera
597 INY Educació infantil .............. 047702083Z Rios Redondo, Patricia 20,9205
597 INZ Educació infantil ............. 036574965C Anglada Buyreu, Gloria 21,4664

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centre: 08042299 CEIP Sant Miquel
597 PRY Educació primària .......... 046020945S Llach Gracia, Merce 28,2497

Municipi: 08076 Esparreguera

Centre: 08043346 CEIP Montserrat
597 PRY Educació primària .......... 037675247M Puig Llopart, Julia 33,8000

Centre: 08016938 CEIP Taquígraf Garriga
597 PAY Educació primària,

anglès .......................... 044993070X Duarte Calderon, Maria Jose 20,7664

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centre: 08033535 CEIP Joan Maragall
597 PRY Educació primària ........... 038455232Z Escolano Miron, Maria Jose 18,6248

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centre: 08033602 CEIP Can Serra
597 PEY Educació primària,

educació física ............ 046801194N Calvete Fernandez, Jesus 20,4664

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centre: 08028758 CEIP Les Fontetes
597 PRY Educació primària .......... 046741912R Corbacho Varela, Monica 21,6204

Municipi: 08184 Rubí

Centre: 08038171 CEIP Montessori
597 INY Educació infantil ............. 033881939H Muñoz Santiago, Alicia 28,5372

Centre: 08034382 CEIP Ramon Llull
597 PRY Educació primària .......... 038094520B Gimenez Diaz, Yolanda 24,3372

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centre: 08041234 CEIP Collserola

ANNEX

Adjudicació dels llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d’ensenya-
ments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic
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Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació
597 PRY Educació primària ........... 035031491F Rodriguez Gimeno,

Maria Isabel 31,4244
597 PRZ Educació primària .......... 036977771G Montañes Varella,

Maria Isabel 34,0832

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: 17114 Olot

Centre: 17002429 CEIP Sant Roc
597 INY Educació infantil .............. 077897721X Batalle Bassia, Nuria 34,9664

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25120 Lleida

Centre: 25002143 CEIP Ginesta
597 PRY Educació primària .......... 078062763G Llobet Manonelles, M. Núria 34,4080

Centre: 25006409 CEIP Joc de la Bola
597 PRY Educació primària .......... 040860908M Garrigós Lorenzo, M. Teresa 32,6000

Centre: 25008212 CEIP Pràctiques II
597 PEY Educació primària,

educació física ............ 043716808H Buján Garsaball, Olga 26,4204

Centre: 25006276 CEIP Sant Jordi
597 INY Educació infantil .............. 040859283J Sorribes Querol, M. Mercè 28,6620

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: 43038 Cambrils

Centre: 43006356 CEIP Marinada
597 PRY Educació primària .......... 039860162N Poyo Sole, Maria Josep 27,4452

Municipi: 43145 la Selva del Camp

Centre: 43003100 CEIP Gil Cristià i Arbós
597 INY Educació infantil ............. 039336495D Girona Tell, Maria Remei 27,2372
597 PAY Educació primària,

anglès ........................... 039682288C Garcia Martinez, Concepcion 24,2456

Municipi: 43131 Roda de Barà

Centre: 43002776 CEIP Salvador Espriu
597 INY Educació infantil ............. 077783463Q Sole Martinez, Merce 27,7580

Municipi: 43148 Tarragona

Centre: 43009369 CEIP Saavedra
597 PRY Educació primària ........... 039670755X Noguera Arnal, M. Jesus de 27,6456

Municipi: 43161 Valls

Centre: 43006575 CEIP Eladi Homs
597 PRY Educació primària .......... 039318724V Graners Clapers, M. Rosa 26,5912
597 PEY Educació primària,

educació física ............ 039653058T Pascual Mallada, Juan 28,6332

Centres d’ensenyament secundari

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona

Centre: 08046608 IES Príncep de Viana
590 YPS Psicologia

i pedagogia .................... 043712325C Valverde Chaparro,
Ana Isabel 25,7164

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: 08121 Mataró

Centre: 08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
590 YTC Tecnologia ...................... 046673606M Gou Juvinya, Ana 28,4580

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centre: 08053108 IES Reguissol
590 YTC Tecnologia ....................... 035106506L Beltran Berengue,

Montserrat 23,8456

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08076 Esparreguera

Centre: 08053285 IES El Castell
590 YLC Llengua catalana

i literatura .................... 077102670T Martin Bigas, Joan 27,0452
Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centre: 08046657 IES Joaquim Blume
590 YGE Geografia

i història ......................... 038066572P Cantos Bove, Victor 34,8999
590 YLC Llengua catalana

i literatura .................... 046100345L Lozano Puentes, Maria 31,5579

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centre: 08033985 IES de Sant Just Desvern
590 YLE Llengua castellana

i literatura .................... 046567097D Margarit Varas, Jesús 27,2706

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: 08187 Sabadell

Centre: 08024741 IES Escola Industrial
590 Y12 Org. i proj. de fabricació

 mecànica ......................  039041326E Garcia Martinez,
Rafael Jose 21,7664

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centre: 08054873 IES Sant Cugat
590 YAN Anglès ............................ 046671189A Casals Badia, Montserrat 23,7996

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25120 Lleida

Centre: 25006495 IES Josep Lladonosa
590 YTC Tecnologia ...................... 043710446G Pubill Gorgues, Santiago 25,3912

Centre: 25007189 IES Maria Rúbies
590 YTC Tecnologia ...................... 040898649A Torrelles Mele, Santiago 29,0996

Municipi: 25217 Tàrrega

Centre: 25006781 IES Alfons Costafreda
590 YPS Psicologia

i pedagogia ..................... 077784597T Ribe Pallares, M. Carme 28,7664

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: 43123 Reus

Centre: 43007385 IES d’Horticultura i Jardineria
590 Y15 Processos de producció

 agrària ........................... 043708682B Riba Torruella, Jorge 28,3580

(03.115.059)

RESOLUCIÓ  ENS/1303/2003, de 23
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Martí, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Martí, de Terrassa, en
petició d’autorització de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
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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
Martí, de Terrassa, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen a 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.

Sabadell, 23 d’abril de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08029751.
Denominació: Martí.
Adreça: c. Manresa, 135.
Altres adreces : c. Roca i Roca, 131.
Titular: Martí Martí, Tomàs.
NIF: 040096161P.

S’autoritza el canvi de titularitat que passa
a ser de Fasismar, SL, amb NIF B63049308,
amb efectes a partir del primer dia del mes
següent al de la data de publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària:

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

(03.085.023)

RESOLUCIÓ ENS/1304/2003, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre privat Escola de Mú-
sica Sol Major, de Palamós.

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 Sol
Major, de Palamós, en petició d’autoritza-
ció de cessament d’activitats es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Música Sol
Major, de Palamós, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Girona, 5 de maig de 2003

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Palamós.
Localitat: Palamós.
Núm. de codi: 17007592.
Denominació: Escola de Música Sol Major.
Adreça: c. de l’Alba, 17.
Titular: Sol Major, Escola de Música, SL.
NIF: B-1742285.

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Música Sol
Major, de Palamós, amb efectes a partir de
la fi del curs 2002-2003.

(03.097.051)

RESOLUCIÓ ENS/1305/2003, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Betta-
tur, de Tarragona.

Per tal de procedir a autoritzar el cessa-
ment d’activitats del centre docent privat
esmentat, la corresponent delegació terri-
torial del Departament d’Ensenyament va
instruir, d’ofici, l’expedient de cessament.

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

Resolc:

—1 Declarar d’ofici el cessament d’activi-
tats del centre docent privat que consta a
l’annex d’aquesta Resolució, en els termes
que s’hi especifiquen.

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

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

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

Tarragona, 5 de maig de 2003

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43009621.
Denominació: Bettatur.
Adreça: Via de l’Imperi Romà, 11.
Titular: Bettatur Escola de Turisme de la
Costa Daurada, SL.
NIF: B43371541

Autorització de cessament d’activitats del
centre docent privat Bettatur, de Tarragona,
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amb efectes a partir de la fi del curs acadè-
mic 2002-03.

(03.097.070)

RESOLUCIÓ ENS/1306/2003, de 5 de maig,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Narcís Monturiol, de Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Narcís Monturiol,
de Figueres, en petició d’autorització d’ober-
tura d’un centre docent privat, per transfor-
mació d’una llar d’infants autoritzada de
conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’or-
denació general del sistema educatiu, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que exi-
geix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els re-
quisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no univer-
sitaris, 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 Narcís Monturiol, de Figueres, 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 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.

Girona, 5 de maig de 2003

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Figueres.
Localitat: Figueres.
Núm. de codi: 17006988.
Denominació: Narcís Monturiol.
Adreça: c. Pere III, 48-50.
Titular: Vergés Oriol, Irene.
NIF: 040419397W.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Narcís Monturiol, de Figueres, amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de primer ci-
cle (llar d’infants) amb capacitat màxima per
a 56 llocs escolars.

(03.087.084)

EDICTE de 9 d’abril de 2003, pel qual es
notifica al senyor Eduard Casellas Batet la
resolució de 16 de gener de 2003 del director
general d’Ordenació i Innovació Educativa.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació al senyor Eduard Casellas Batet
de la resolució de 16 de gener de 2003, del
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa, per la qual se li denega el reco-
neixement de l’equivalència dels estudis
cursats amb el certificat de nivell B de la
Direcció General de Política Lingüística, i en
aplicació del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifi-
ca que la Resolució de 16 de gener de 2003
esmentada està a la disposició de l’interes-
sat a les dependències de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa, Via
Augusta, 202, planta 2a, 08021 Barcelona,
de dilluns a divendres en horari d’oficina.

Ultrapassats 10 dies, a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 9 d’abril de 2003

Conxita Mayòs i Servet
Cap del Servei d’Ordenació Curricular

(03.073.145)

ORDRE ENS/210/2003, de 30 d’abril, de
modificació de l’Ordre ENS/393/2002, de 21
de novembre, per la qual es regulen les
proves extraordinàries per a l’obtenció del
certificat de finalització d’estudis de dansa.

Mitjançant l’Ordre ENS/393/2002, de 21 de
novembre (DOGC núm. 3774, de 3.12.2002),
es van regular les proves extraordinàries per
a l’obtenció del certificat de finalització d’es-
tudis de dansa.

Per tal d’adequar l’Ordre esmentada al
Reial decret 986/1991, de 14 de juny, pel
qual s’aprova el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu;

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

Ordeno:

Article únic
Modificar el primer i segon paràgraf de

l’article 2 de l’Ordre ENS/393/2002, de 21
de novembre, per la qual es regulen les
proves extraordinàries per a l’obtenció del
certificat de finalització d’estudis de dansa,
els quals passen a tenir el contingut següent:

“Les proves extraordinàries es realitzaran
durant l’any 2003.

”Hi haurà dues convocatòries, la primera
en el mes de juny i la segona en el mes de
setembre.”

DISPOSICIÓ FINAL

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

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

Així mateix, es podrà interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació 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 ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 30 d’abril de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.087.079)

RESOLUCIÓ ENS/1363/2003, de 12 de
maig, per la qual es resol amb caràcter
provisional la renovació i modificació dels
concerts educatius de diversos centres do-
cents privats per als nivells postobligatoris.

D’acord amb el Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius, els
centres que desitjaven modificar i renovar
els seus concerts ho podien sol·licitar du-
rant el mes de gener a les delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament.

Analitzades les sol·licituds presentades, les
dades i les previsions de les quals es pot dis-
posar abans de la preinscripció dels alum-
nes per al curs 2003-04, i dins el que preve-
uen la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’ensenyament; el
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
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certs educatius, i la resta de la normativa
aplicable, cal procedir a l’aprovació provisi-
onal de la renovació i modificació dels con-
certs educatius dels centres docents privats.

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

Resolc:

—1 Aprovar amb caràcter provisional la
modificació per tres anys dels concerts edu-
catius en l’etapa de batxillerat dels centres
docents privats que es detallen a l’annex 1
d’aquesta disposició, amb les condicions
que per a cadascun s’hi especifiquen.

—2 Aprovar amb caràcter provisional la re-
novació per un any dels concerts educatius
en el nivell de formació professional de grau
mitjà i de formació professional de grau su-
perior dels centres docents privats que es
detallen a l’annex 2 d’aquesta disposició,
amb les condicions que s’hi especifiquen.

—3 La concertació de les unitats de l’eta-
pa de batxillerat queda subjecta a l’assoli-
ment pel cap baix d’una relació de 30 alum-
nes per a cadascuna de les unitats.

—4 La concertació del nivell de formació
professional de grau mitja i de grau superi-
or queda subjecta a l’assoliment pel cap baix
d’una relació de 15 alumnes per a cadas-
cuna de les unitats, sense que es puguin
desdoblar unitats amb 30 o menys alum-
nes. Això no obstant, es podran tenir en
consideració altres relacions alumnes/uni-
tat en virtut dels ensenyaments i de les ca-
racterístiques de les zones on s’imparteixen.

—5 D’acord amb el que disposen els apar-
tats 1, 4 i 5 de l’article 31 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, modificat pel Decret 155/1997, de
25 de juny, un cop finalitzat el període de
preinscripció d’alumnes per al curs 2003-
04, i en funció de les dades que en resultin,
el Departament d’Ensenyament, abans que
s’iniciï el període de matriculació, emetrà la
resolució definitiva de les modificacions dels
concerts educatius per als nivells postobli-
gatoris, que es publicarà al DOGC. Als cen-
tres que no hagin assolit la relació esmen-
tada al punt anterior, se’ls denegarà amb
caràcter definitiu la renovació.

—6 Els concerts aprovats per aquesta dis-
posició seran de règim singular. Els centres
que subscriguin aquests concerts podran
percebre dels alumnes de batxillerat o de
cicles formatius de grau superior la quanti-
tat de 18,03 euros per alumne i mes, du-
rant 10 mesos per curs escolar durant la
vigència del concert, com a finançament
complementari dels mòduls econòmics es-
tablerts. Pel que fa als cicles formatius de
grau mitjà, els centres han d’impartir els en-
senyaments de manera gratuïta.

—7 La concessió d’aquesta renovació i
modificació dels concerts educatius dels
centres docents privats es farà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària D/480130700/
4222, de l’òrgan gestor 1304.

—8 La renovació i modificació dels con-
certs educatius que s’aprova mitjançant
aquesta disposició tindrà efectes a partir de
l’1 de setembre de 2003.

—9 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
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

BATX: batxillerat.
BATX: U1 - U2.
U1: unitats concertades de primer curs de

batxillerat.
U2: unitats concertades de segon curs de

batxillerat.

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPM: N1 - N2.
N1: unitats concertades de cicle formatiu de

grau mitjà de primer curs.
N2: unitats concertades de cicle formatiu de

grau mitjà de segon curs.

CFPM 0201: gestió administrativa.
CFPM 0302: explotacions agràries extensives.
CFPM 0303: treballs forestals i de conser-

vació del medi natural.
CFPM 0304: explotacions ramaderes.
CFPM 0305: jardineria.
CFPM 0401: preimpressió en arts gràfiques.
CFPM 0402: impressió en arts gràfiques.
CFPM 0501: electromecànica de vehicles.
CFPM 0502: carrosseria.
CFPM 0601: comerç.
CFPM 0801: equips i instal·lacions electro-

tècniques.
CFPM 0802: equips electrònics de consum.
CFPM 0902: fabricació industrial de fuste-

ria i moble.
CFPM 0903: fabricació a mida i instal·lació

de fusteria i moble.
CFPM 1001: cuina.
CFPM 1002: pastisseria i forneria.
CFPM 1003: serveis de restaurant i bar.
CFPM 1103: elaboració de vins i altres be-

gudes.
CFPM 1201: laboratori d’imatge.
CFPM 1402: mecanització.
CFPM 1504: laboratori.
CFPM 1601: cures auxiliars d’infermeria.
CFPM 1602: farmàcia.
CFPM 1801: perruqueria.
CFPM 1802: estètica personal decorativa.

CFPM 1901: instal·lació i manteniment elec-
tromecànic de maquinària i conducció de
línies.

CFPM 1902: muntatge i  manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i pro-
ducció de calor.

CFPM 2005: confecció.

CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS : G1-G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de

grau superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de

grau superior de segon curs.

CFPS 0151: animació d’activitats físiques i
esportives.

CFPS 0251: secretariat.
CFPS 0252: administració i finances.
CFPS 0352: gestió i organització de recur-

sos naturals i paisatgístics.
CFPS 0451: disseny i producció editorial.
CFPS 0551: automoció.
CFPS 0651: gestió comercial i màrqueting.
CFPS 0653: comerç internacional.
CFPS 0751: desenvolupament i aplicació de

projectes de construcció.
CFPS 0752: desenvolupament de projectes

urbanístics i operacions topogràfiques.
CFPS 0753: realització i plans d’obres.
CFPS 0851: sistemes de regulació i control

automàtics.
CFPS 0852: desenvolupament de produc-

tes electrònics.
CFPS 0853: instal·lacions electrotècniques.
CFPS 0854: sistemes de telecomunicació i

informàtics.
CFPS 1051: agències de viatges.
CFPS 1052: allotjament.
CFPS 1053: informació i comercialització tu-

rístiques.
CFPS 1054: restauració.
CFPS 1055: animació turística.
CFPS 1251: realització d’audiovisuals i es-

pectacles.
CFPS 1252: imatge.
CFPS 1253: so.
CFPS 1254: producció d’audiovisuals, rà-

dio i espectacles.
CFPS 1452: desenvolupament de projectes

mecànics.
CFPS 1453: producció per mecanització.
CFPS 1554: anàlisi i control.
CFPS 1651: dietètica.
CFPS 1652: higiene bucodental.
CFPS 1653: anatomia patològica i citologia.
CFPS 1654: laboratori de diagnòstic clínic.
CFPS 1658: documentació sanitària.
CFPS 1661: audiopròtesis.
CFPS 1751: animació sociocultural.
CFPS 1752: educació infantil.
CFPS 1753: integració social.
CFPS 1754: interpretació del llenguatge de

signes.
CFPS 1852: estètica.
CFPS 1951: manteniment i  muntatge

d’instal·lacions d’edifici i procés.
CFPS 1952: desenvolupament de projectes

d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i ma-
nutenció.

CFPS 1953: manteniment d’equips indus-
trials.

CFPS 2251: administració de sistemes in-
formàtics.

CFPS 2252: desenvolupament d’aplicacions
informàtiques.
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Causes de denegació (CD):
(1) No se satisfan necessitats d’escolaritza-

ció, d’acord amb el que estableix l’article
75.5 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de la qualitat de l’ensenyament.

(2) Les unitats per a les quals se sol·licita
concert no estan autoritzades i, segons
el que disposa l’article 3.2 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i l’article 14 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret
a l’educació, és requisit imprescindible
que els centres concertats estiguin degu-
dament autoritzats en els nivells educa-
tius objecte de concert.

(3) La concessió de la unitat suposaria supe-
rar el nombre d’unitats que el centre tenia
concertades el curs 1990-91, per als en-
senyaments postobligatoris, d’acord amb
el que disposa l’apartat 8 de la disposició
transitòria tercera de la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu.

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 1-1. USD: 1. CD: (1).

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bemen 3.
Codi: 08031897.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 4-4.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escuela Prof. Ind. María Au-
xiliadora.
Codi: 08014221.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Barceloneta.
Codi: 08010961.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 2-2. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Francesc.
Codi: 08003658.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 1-1. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 2-2. USD: 1. CD: (1).

Delegació territorial: Barcelona II (comarques)

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Joan Maragall.
Codi: 08034916.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 2-2.

Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: Sant Francesc.

Codi: 08014711.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 1-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 2-2. USD: 2. CD: (1,3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Xaloc.
Codi: 08018561.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 4-3.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Codi: 08021107.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 7-7.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08034141.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-2.

Delegació territorial: Lleida

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-3. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-2. USD: 1. CD: (1).

Delegació territorial: Vallès Occidental

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Ramar 2.
Codi: 08037668.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-3. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-3. USD: 2. CD: (1).

ANNEX 2

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
Denominació: Núria-Gavà.
Codi: 08031976.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Salesians Sant Vicenç dels
Horts.
Codi: 08032063.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0502: 1-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0851: 1-1.

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08031231.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0502: 1-0.
CFPM 0601: 1.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Academia Hispano-Francesa.
Codi: 08035571.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: AF Centre d’estudis.
Codi: 08014139.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0653: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Arco.
Codi: 08041741.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPS 1752: 2-1.
CFPS 1753: 1-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bemen 3.
Codi: 08031897.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 0252: 0-0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 0653: 0-0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 0853: 0-0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 0854: 1-0.
CFPS 1055: 0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 1751: 1-1.
CFPS 1752: 1-2.
CFPS 1753: 2-2.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Codi: 08036871.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1601: 3.
CFPS 1651: 2-2.
CFPS 1658: 0. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre d’Estudis Politècnics.
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Codi: 08032208.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 2-2.
CFPS 0651: 2.
CFPS 2251: 2-2.
CFPS 2252: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre Villar.
Codi: 08037589.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0854: 1-2.
CFPS 1253: 3-2. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Codi: 08033638.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPS 0251: 1.
CFPS 1053: 2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: CEYR-Villarroel.
Codi: 08032211.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0501: 2-2.
CFPM 0502: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 2.
CFPS 0551: 1-1.
CFPS 1658: 1.
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 1754: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Comercial Català.
Codi: 08044909.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0252: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1752: 0-1. USD: 2. CD: (1).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: El Clot.
Codi: 08009260.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 2-2.
CFPM 0802: 1-1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1402: 1-1.
CFPM 1902: 2-2.
CFPS 0551: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0751: 1-1.
CFPS 0752: 1-1.
CFPS 0753: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 0852: 1-1.
CFPS 0854: 1-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1452: 1-1.
CFPS 1453: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1661: 1-1.
CFPS 1951: 0-1.
CFPS 1952: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Codi: 08014279.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0401: 1-1.
CFPM 0501: 2-2.

CFPM 0801: 2-2.
CFPM 0802: 2-2.
CFPM 0902: 1.
CFPM 0903: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPS 0451: 1-1.
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 0852: 1-1.
CFPS 0854: 2-2.
CFPS 1452: 1-1.
CFPS 1453: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Tècnico-Professional
Xavier.
Codi: 08031927.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 2.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1055: 1.
CFPS 1651: 1-1.
CFPS 1752: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Codi: 08014255.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1201: 2.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1801: 1-1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1658: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escuela Prof. Ind. María Au-
xiliadora.
Codi: 08014221.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0601: 1.
CFPS 0653: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Instituto Técnico Lestonnac.
Codi: 08031940.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0251: 1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Joan Pelegrí.
Codi: 08013640.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1554: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: L’Esperança.
Codi: 08008267.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Barceloneta.
Codi: 08010961.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 2-2.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0802: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: López Vicuña.
Codi: 08035015.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0653: 1-1.
CFPS 1658: 2.
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Modeclar.
Codi: 08006167.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Molina.
Codi: 08010882.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Monlau.
Codi: 08037395.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 6-4. USD: 1. CD: (3).
CFPM 0502: 2-2.
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPM 0802: 2-1.
CFPM 1901: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0551: 2-2.
CFPS 0851: 0-0. USD: 2. CD: (1).
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Núria-Barcelona.
Codi: 08006507.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 1-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Palcam.
Codi: 08010468.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Codi: 08005485.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Prat.
Codi: 08013767.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 1053: 1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Roca.
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Codi: 08044326.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 3.
CFPM 0501: 1-1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0601: 1.
CFPM 0802: 2-2.
CFPM 1601: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 2-2.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Codi: 08004717.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0251: 1.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Francesc.
Codi: 08003658.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 2.
CFPM 0801: 2-2.
CFPS 0252: 1-0.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 2-2.
CFPS 2251: 2-2.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Ignasi.
Codi: 08004067.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1001: 1-1.
CFPM 1003: 1.
CFPS 0151: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 1053: 1.
CFPS 1054: 1-1.
CFPS 1251: 1-1.
CFPS 1252: 1-1.
CFPS 1254: 1-1.
CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1601: 1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08036858.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 1654: 1-0. USD: 1. CD: (1,3).
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 1754: 0-0. USD: 2. CD: (1,3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santapau-Pifma.
Codi: 08037346.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0802: 0-0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santíssima Trinitat.
Codi: 08014310.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.

CFPM 1601: 1.
CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Solc Nou.
Codi: 08036755.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 1.
CFPS 1752: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Stucom.
Codi: 08032361.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPS 0252: 2-2.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 2-2.
CFPS 2251: 3-3.

Delegació territorial: Barcelona II (comarques)

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Cultural.
Codi: 08000918.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Joan Maragall.
Codi: 08034916.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 2.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Llefià.
Codi: 08000712.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0801: 2-2.
CFPM 0802: 2-2.
CFPS 0853: 1-0.
CFPS 0854: 1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08000499.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1402: 1-1.

Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: Sant Francesc.
Codi: 08014711.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0251: 1.
CFPS 1953: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2251: 1-0.

Municipi: Calella (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08035787.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 1601: 2.

CFPM 1602: 1.
CFPS 0252: 0-0. USD: 1. CD: (1,3).
CFPS 1652: 1.
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Educem.
Codi: 08017840.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1602: 1.
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 2251: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1654: 2-2.
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Jaume Balmes.
Codi: 08038867.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1602: 1.
CFPM 1802: 1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1504: 1.
CFPS 0151: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1554: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Miquel Servet.
Codi: 08031988.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1601: 2. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1602: 1.
CFPS 1654: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1658: 1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1001: 1-1.
CFPM 1002: 1.
CFPM 1003: 0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
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CFPM 0601: 1.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Xaloc.
Codi: 08018561.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1402: 1-1.
CFPM 1901: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 1453: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: les Masies de Voltregà (Osona).
Denominació: Esc. Familiar Agraria Quintanas.
Codi: 08032154.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0302: 1-1.
CFPM 0303: 1-1.
CFPM 0304: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0305: 1-1.
CFPS 0352: 1-1.

Municipi: Manlleu (Osona).
Denominació: La Salle Manlleu.
Codi: 08019952.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0851: 0-0. USD: 2. CD: (3).
CFPS 1453: 0-0. USD: 2. CD: (3).
CFPS 2251: 1-1.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1001: 2-2.
CFPM 1002: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPM 1003: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPM 1602: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 0653: 0-0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1051: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1052: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1054: 0-0. USD: 2. CD: (3).
CFPS 1651: 0-0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1652: 0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1654: 1-1.
CFPS 2251: 0-0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Codi: 08021107.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08034141.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPS 1654: 1-1.
CFPS 1658: 1.
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
Denominació: Lestonnac.
Codi: 08021508.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.

Municipi: Navàs (Bages).
Denominació: Diocesana.
Codi: 08022276.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1901: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0851: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2251: 1-0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet (Bages).
Denominació: Montserrat.
Codi: 08028540.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0801: 1-0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celonès).
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Codi: 08032051.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0802: 1-1.

Municipi: Tona (Osona).
Denominació: La Suïssa.
Codi: 08043632.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Maurici Izern.
Codi: 08030871.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 1.

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08031502.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.

Delegació territorial: Girona

Municipi: Roses (Alt Empordà).
Denominació: Empordà-San José.
Codi: 17003124.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 0-0. USD: 2. CD: (1).

Delegació territorial: Lleida

Municipi: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 1-0.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Academia Cots.

Codi: 25002741.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0751: 1-1.
CFPS 0853: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Les Heures.
Codi: 25002775.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 2-2.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Martinez.
Codi: 25002751.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 1051: 0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 1658: 0. USD: 1. CD: (1,2).
CFPS 1752: 1-1.

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 0-1.
CFPM 0802: 1-0.
CFPS 0252: 0-1.
CFPS 0653: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 0-1. USD: 1. CD: (3).
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1402: 1-0.
CFPS 0252: 0-0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 0853: 1-1.
CFPS 2251: 0-0. USD: 1. CD: (3).

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.

Delegació territorial: Tarragona

Municipi: l’Arboç (Baix Penedès).
Denominació: Esc. Fam. Agr. Campjoliu.
Codi: 43006290.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0305: 0-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1103: 1.

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Maria Rosa Molas.
Codi: 43002351.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
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CFPM 1504: 1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Espallargas.
Codi: 43003719.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1801: 2-2.
CFPM 1802: 1.
CFPS 1851: 0-0. USD: 1. CD: (3).
CFPS 1852: 1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1901: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0853: 1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Roig.
Codi: 43003410.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.

Delegació territorial: Terres de l’Ebre

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Nuestra Señora de la Conso-
lación.
Codi: 43004311.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1601: 1.

Delegació territorial: Vallès Occidental

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08023803.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Ca n’Oriac.
Codi: 08034151.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 2005: 1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Centre d’Estudis Vidal i Bar-
raquer.
Codi: 08037279.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Jaume Viladoms.
Codi: 08035805.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1601: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Taulé Viñas.
Codi: 08024467.

Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPM 0601: 1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1.
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1653: 1-1.
CFPS 1658: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Cingle.
Codi: 08032075.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1601: 2.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Cultura Pràctica.
Codi: 08030017.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 2.
CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Edgar.
Codi: 08038120.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1601: 3.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08029763.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.

(03.119.069)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament amb op-
ció de compra de material audiovisual per
escoles oficials d’idiomes (exp. 32/03).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 32/03.

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

amb opció de compra de material audiovi-
sual per escoles oficial d’idiomes, segons
l’annex del plec de clàusules administrati-
ves particulars. CNPA: 71.40.1.

b) Termini d’execució: el material haurà
d’estar lliurat en el magatzem del Departament
d’Ensenyament ubicat a Piera (Barcelona)
abans del 5 de setembre de 2003.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71

del text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 183.493,26 euros, IVA inclòs,

corresponents a un import mensual de
10.194,07 euros, durant un període total de
18 mensualitats (des de l’1 d’octubre de
2003 fins el 31 de març de 2005, ambdues
dates incloses), i que es desglossa amb les
anualitats següents:

per l’any 2003: 30.582,21 euros (octubre-
desembre)

per l’any 2004: 122.328,84 euros (gener-
desembre)

per l’any 2005: 30.582,21 euros (gener-
març)

Preu màxim opció de compra: segons la
relació de l’annex que s’adjunta al plec de
clàusules administratives particulars.

—5 Garanties
Provisional: segons el que s’indica a

l’apartat E del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars
i d’acord amb l’article 35.1 del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques, no és
necessària la constitució de garantia provi-
sional, al no superar el pressupost total de
licitació els 249.681,00 euros, IVA exclòs.

Definitiva: del 4% de l’import de l’adjudi-
cació.

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

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

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext.: 3758/

3759/3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Internet:

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

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

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

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2 i 7.3 del plec
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre General del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: al punt 6 esmentat
d’aquest Anunci o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama 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) El licitador podrà presentar fins a tres
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variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 7.3.4 del plec de clàusules
administratives particulars.

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

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

b) Domicili i localitat: al punt 6 esmentat
d’aquest Anunci.

c) Data: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 9 de maig de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.129.030)

RESOLUCIÓ de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, de 14 de
maig de 2003, per la qual es fa pública la
relació d’escoles de música els/les alumnes
de les quals, si cursen alhora ensenyaments
d’educació secundària obligatòria o de bat-
xillerat durant el curs 2003-2004, poden
acollir-se al reconeixement d’ensenyaments
musicals com a crèdits variables d’educa-
ció secundària obligatòria o com a crèdits
de matèries optatives de batxillerat.

Mitjançant Resolució de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació Educativa, de 16 de juny
de 1997, publicada al Full de disposicions
i actes administratius del Departament d’En-
senyament núm. 671, de juliol de 1997, es
van establir els criteris i donar instruccions
per al reconeixement d’ensenyaments cur-
sats en determinades escoles de música
com a crèdits variables d’educació secun-
dària obligatòria.

Mitjançant Resolució de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa, de
29 de gener de 2001, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
3322, de 7.2.01, es van establir els criteris
i donar instruccions per a la reducció del
nombre de crèdits de matèries optatives de
batxillerat dels alumnes que cursen estudis
en determinades escoles de música.

Per tal d’actualitzar la relació d’escoles
autoritzades que imparteixen ensenyaments
musicals amb possible reconeixement com
a crèdits variables de l’ESO o com a crèdits
de matèries optatives de batxillerat,

Resolc:

Fer pública la relació d’escoles de música
els/les alumnes de les quals, si cursen alhora
ensenyaments d’educació secundària obliga-
tòria o de batxillerat durant el curs 2003-2004,
poden acollir-se al reconeixement d’ensenya-
ments musicals com a crèdits variables d’edu-
cació secundària obligatòria del cicle indicat,
o poden sol·licitar una adaptació curricular del
batxillerat amb reducció del nombre de crè-
dits de matèries optatives.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrtativa, 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 Full de disposicions i
actes administratius del Departament d’En-
senyament, segons el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

Barcelona, 14 de maig de 2003

Pere Solà i Montserrat
Director general

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT):

Centre d’Educació Musical Diaula (Bar-
celona) - 1r i 2n cicle

Escola Aula de Música 7 - 1r i 2n cicle
Escola de Música Allegretto - 1r i 2n cicle
Escola de Música Ars Nova - 1r i 2n cicle
Escola de Música Berna - 1r cicle
Escola de Música de Barcelona - 1r i 2n cicle
Escola de Música de Gràcia - 1r cicle
Escola de Música del Guinardó - 1r i 2n cicle
Escola de Música del Liceu - 1r i 2n cicle
Escola de Música del Palau - 1r i 2n cicle
Escola de Música Diesi - 1r i 2n cicle
Escola de Música Farré - 1r i 2n cicle
Escola de Música Harmonia - 1r i 2n cicle
Escola de Música i Dansa Artmúsic - 1r i 2n

cicle
Escola de Música Joan Llongueres - 1r cicle
Escola de Música Juan Pedro Carrero - 1r

i 2n cicle
Escola de Música l’Escoleta - 1r cicle
Escola de Música de l’Orfeó Gracienc - 1r

i 2n cicle
Escola de Música Luthier - 1r i 2n cicle
Escola de Música Marshall - 1r i 2n cicle
Escola de Música Ntra. Sra. de Lourdes -

1r i 2n cicle
Escola de Música Pausa - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Estanislau de Kos-

tka - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Josep - 1r cicle
Escola de Música Taller de músics - 1r i 2n

cicle
Escola de Música Tarantel·la - 1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES):

Escola de Música Arts Musicals (Vilafranca
del Penedès) - 1r i 2n cicle

Escola de Música d’Arenys de Mar - 1r cicle
Escola de Música Centre Catòlic (Mataró) -

1r i 2n cicle
Escola de Música Haro (l’Hospitalet de

Llobregat) -  1r i 2n cicle
Escola de Música Tot Música Ensenyament

- (Caldes de Montbui) - 1r  i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Badalona) - 1r

i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Berga) - 1r i

2n cicle
Escola Municipal de Música (Castellterçol) -

1r cicle
Escola Municipal de Música (Lliçà d’Amunt)

- 1r cicle

Escola Municipal de Música (Navarcles) - 1r
cicle

Escola Municipal de Música (Premià de Mar)
- 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Sallent) – 1r
cicle

Escola Municipal de Música (Sant Hipòlit de
Voltregà) - 1r cicle

Escola Municipal de Música (Sant Joan de
Vilatorrada) - 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Súria) - 1r  i 2n
cicle

Escola Municipal de Música Can Roig i Tor-
res (Santa Coloma de Gramenet) - 1r i 2n
cicle

Escola Municipal de Música de la Garriga
Josep Aymerich - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de l’Ametlla del
Vallès - 1r cicle

Escola Municipal de Música de Manlleu - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Manresa -
1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Mollet del
Vallès - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Puig-reig -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Vic - 1r  i 2n
cicle

Escola Municipal de Música Joan Valls (Cal-
des de Montbui) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música Josep Maria Ru-
era (Granollers) - 1r  i 2n cicle

Escola Municipal de Música Maria Dolors
Calvet (Vilafranca del Penedès) -1r i 2n
cicle

Escola Municipal de Música Mestre Montserrat
(Vilanova i la Geltrú) -1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA:

Escola de Música de Capellades - 1r i 2n
cicle

Escola Municipal de Música (Cornellà) – 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Esparreguera)
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Igualada)  - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Molins de Rei)
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Olesa de
Montserrat) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música Blai Net (Sant
Boi de Llobregat) - 1r cicle

Escola Municipal de Música (Sant Feliu de
Llobregat) - 1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL:

Escola de Música CEME (Sabadell) - 1r i 2n
cicle

Escola de Música Creu Alta (Sabadell) - 1r
i 2n cicle

Escola de Música Centre d’Educació Musi-
cal (Terrassa)  - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Terrassa) - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música Aulos (Cer-
danyola del Vallès) - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Barberà del
Vallès - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Rubí - 1r
cicle

Escola Municipal de Música de Sabadell -
1r i 2n cicle
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Escola Municipal de Música de Santa Per-
pètua de Mogoda - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música Torre Balada
(Castellar del Vallès) - 1r cicle

Escola Municipal de Música Victòria dels Àn-
gels (Sant Cugat del Vallès) - 1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA:

Escola de Música Aula musical (Girona) - 1r
i 2n cicle

Escola de Música de Palafrugell - 1r i 2n cicle
Escola de Música Harmonia (Olot) - 1r i 2n

cicle
Escola de Música la Flauta Màgica (Figue-

res) - 1r i 2n cicle
Escola de Música Liceu Pere Mercader (Cas-

sà de la Selva) - 1r cicle
Escola Municipal de Música (Sant Feliu de

Guíxols) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música  de Girona - 1r

i 2n cicle
Escola Municipal de Música d’Olot - 1r i 2n

cicle
Escola Municipal de Música Issi Fabra

(Puigcerdà) - 1r cicle
Escola Municipal de Música Josep Carbó

(Santa. Coloma de Farners) - 1r i 2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA:

Escola de Música l’Intèrpret (Lleida) - 1r i
2n cicle

Escola Municipal de Música (Agramunt) - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Balaguer -
1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Bellpuig - 1r
cicle

Escola Municipal de Música (Cervera) - 1r i
2n cicle

Escola Municipal de Música (les Borges
Blanques) – 1r cicle

Escola Municipal de Música de Lleida - 1r i
2n cicle

Escola Municipal de Música de Mollerussa
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Ponts - 1r
cicle

Escola Municipal de Música (Tàrrega) - 1r i
2n cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA:

Aula Municipal de Música de Santa Coloma
de Queralt - 1r i 2n cicle

Escola de Música Casal de l’Espluga de
Francolí - 1r cicle

Escola de Música de la Diputació de
Tarragona -1r i 2n cicle

Escola de Música de Reus - 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Ascó) - 1r i 2n
cicle

Escola Municipal de Música (Cambrils) - 1r
i 2n cicle

Escola Municipal de Música (Montblanc) -
1r cicle

Escola Municipal de Música (Riudoms) - 1r
cicle

Escola Municipal de Música (Salou) - 1r cicle
Escola Municipal de Música (Tarragona) - 1r

cicle
Escola Municipal de Música (Torredembarra)

- 1r cicle
Escola Municipal de Música de Vandellòs i

l’Hospitalet de l’Infant  - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Vila-seca -

1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Pau Casals (el

Vendrell) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Robert Gerhard

(Valls) - 1r i 2n cicle
Estudi de Música (Tarragona) - 1r cicle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES
DE L’EBRE:

Escola de Música de Tortosa - 1r i 2n cicle
Escola de Música La Unió Filharmònica

(Amposta) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Flix) -1r i 2n

cicle
Escola Municipal de Música (Móra d’Ebre) -

1r i 2n cicle

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2003, per
la qual es fa pública la llista provisional d’ad-
mesos i exclosos per a la concessió d’ajuts
al professorat i al personal laboral d’educa-
ció especial, dels centres docents públics
del Departament d’Ensenyament per a ac-
tivitats educatives realitzades fora dels cen-
tres durant el curs escolar 2001-2002.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, i de conformitat amb el que
disposa l’apartat 8 de l’Ordre ENS/100/
2003, de 4 de març (DOGC núm. 3841, de
12.3.2003) de convocatòria per a la conces-
sió d’ajuts al professorat i al personal laboral
d’educació especial, dels centres docents
públics del Departament d’Ensenyament per
a activitats educatives realitzades fora dels
centres durant el curs escolar 2001-2002,

Resolc:

1. Fer pública la llista provisional de sol·li-
citants, amb indicació de les activitats per

les a les quals participen i que els han estat
admeses i d’aquelles que els han estat pro-
visionalment excloses, amb el detall de les
causes d’exclusió.

2. Aquesta Resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran als taulers d’anuncis
de les delegacions territorials del Departa-
ment d’Ensenyament, així com a l’adreça
electrònica http://www.gencat.net/ense.

3. Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra la Resolució pro-
visional a la delegació territorial correspo-
nent durant el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació
als taulers d’anuncis de les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament.

4. Un cop resoltes aquestes reclamacions,
d’acord amb el que preveu l’apartat 9.1 de
les bases de l’esmentada convocatòria, es
procedirà a dictar la resolució definitiva que
es farà pública també als taulers d’anuncis de
les corresponents delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament, i a l’adreça
electrònica del Departament d’Ensenyament.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Full de Disposicions i actes administratius
del Departament d’Ensenyament, de confor-
mitat 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 Full de Disposicions i actes administratius
del Departament d’Ensenyament, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de maig de 2003

P.D. (Ordre de 4.3.2003,
DOGC de 12.3.2003)

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans


