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RESOLUCIÓ ENS/1452/2003, de 22
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Creu Roja, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Creu Roja, de Tortosa,

en petició de modificació de locals, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Creu Roja, de Tortosa, per modificació de
locals, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Tortosa, 22 d’abril de 2003

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

Francesc Ferrer i Celma
Delegat territorial de les Terres de l’Ebre

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EBRE

Delegació territorial: les Terres de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Núm. de codi: 43009291.
Denominació: Creu Roja.
Adreça: Berenguer IV, 34.
Titular: Cruz Roja Española.
NIF: Q2866001G.

S’autoritza la modificació dels locals del
centre, amb efectes a partir del curs 2002-
2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil, primer cicle:
5 unitats de llar d’infants, amb capacitat

per a 74 llocs escolars.

(03.084.077)

RESOLUCIÓ  ENS/1453/2003, de 24
d’abril, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Àngel Custodio, de
Tordera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de la l lar d’infants Àngel Custodio, de
Tordera, en petició d’autorització d’obertu-
ra 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 exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Àngel Custodio, de Tordera, en els ter-
mes 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 des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació 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, 24 d’abril de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
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Municipi: Tordera.
Localitat: Tordera.
Núm. de codi: 08053996.
Denominació: Àngel Custodio.
Adreça: c. Miguel de Unamuno, 25.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q1700012F.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Àngel Custodio, de Tordera, per trans-
formació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes des de l’inici del curs 2003-
2004.
Composició del centre

Autorització d’obertura
Educació infantil:
5 unitats d’educació infantil de primer

cicle amb capacitat per a 74 llocs escolars.

(03.087.078)

RESOLUCIÓ ENS/1454/2003, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Montserrat, de Sant Vicenç de
Castellet.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Montserrat, de Sant
Vicenç de Castellet, en petició de supressió
de l’etapa d’educació secundària obligatò-
ria i obertura dels ensenyaments de forma-
ció professional específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, 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
Montserrat, de Sant Vicenç de Castellet,
per supressió de l’etapa d’educació secun-
dària obligatòria i obertura dels ensenya-
ments 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 DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 5 de maig 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 BAGES

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Localitat: Sant Vicenç de Castellet.
Núm. de codi: 08028540.
Denominació: Montserrat.
Adreça: c. Enginyer Llansó, 24.
Titular: Vidal Mesull, María Ángeles.
NIF: 039224004B.

S’autoritza la supressió de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, amb efectes a
partir del final del curs 2002-03.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional específica, amb
efectes de l’inici del curs 2003-04.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà:
Família administració

Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs
escolars.
Família comerç i màrqueting

Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup
amb capacitat per a 20 llocs escolars.
Família electricitat i electrònica

Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques, amb 2 grups amb capa-
citat per a 40 llocs escolars.
Formació professional de grau superior
Família administració

Cicle formatiu de secretariat, amb 2 grups
amb capacitat per a 40 llocs escolars.
Família electricitat i electrònica

Cicle formatiu de sistemes de telecomu-
nicació i informàtics, amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars.
Família informàtica

Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 40 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(03.098.019)

RESOLUCIÓ ENS/1506/2003, de 16 de
maig, per la qual es declara aprovada la llis-
ta provisional d’aspirants admesos i exclo-
sos a les proves convocades per a la pro-
visió de places de funcionari docent del cos
de professors d’ensenyament secundari,
torn especial, en l’especialitat de psicologia
i pedagogia.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, i per tal de complir el que
estableixen les bases 4.1 i 4.2 de la Reso-
lució ENS/986/2003, de 14 d’abril (DOGC
núm. 3868, de 22.4.2003), que obre con-
vocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionari docent del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, torn es-
pecial, en l’especialitat de psicologia i pe-
dagogia,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos en el pro-
cediment selectiu convocat per la Resolu-
ció ENS/986/2003, de 14 d’abril, que figu-
ra exposada al públic a la seu central del
Departament d’Ensenyament i en cadascu-
na de les seves delegacions territorials, les
adreces de les quals consten a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 En aquesta llista, consten el nom, els
cognoms, el número de NIF dels aspirants,
així com l’exempció de la llengua catalana
segons preveu la base 7.2 de la mateixa Re-
solució. Hi consta també el motiu d’exclu-
sió dels aspirants provisionalment exclosos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es dóna per notificats els interessats als
efectes del que disposa l’article 71.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Per tant,
els interessats podran formular, en el termi-
ni de deu dies hàbils a partir de l’endemà
de la seva publicació al DOGC i davant la
Direcció General de Recursos Humans, les
reclamacions que considerin oportunes, de
conformitat amb el que estableix la base 4.2
de la Resolució de convocatòria.

—4 De conformitat amb el que establei-
xen l’article 23 del Reial decret 364/1995,
de 10 de març (BOE de 10.4.1995), i la base
9 de la Resolució de convocatòria del pro-
cediment selectiu, el compliment de les
condicions i dels requisits exigits en la con-
vocatòria s’haurà d’acreditar en el termini
de vint dies naturals a comptar a partir de
l’endemà de la publicació al DOGC de la
llista d’aspirants seleccionats. Si de la revi-
sió de la documentació es dedueix que al-
gun aspirant no reuneix algun dels requisits
que s’hi exigeixen, l’interessat perdrà tots
els drets que es puguin derivar de la seva
participació en el procediment.

En conseqüència, el fet de figurar a la llista
d’admesos no implica el reconeixement als
interessats de la possessió dels requisits
exigits en la convocatòria de referència.

Barcelona, 16 de maig de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Seu central
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.
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Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Delegació Territorial de Barcelona II (comar-
ques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Delegació Territorial del Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Delegació Territorial del Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell

Delegació Territorial de Lleida
Pica d’Estats, 2
25006 Lleida.

Delegació Territorial de Girona
Ultònia, 13.
17002 Girona.

Delegació Territorial de Tarragona
Sant Francesc, 7.
43002 Tarragona.

Delegació Territorial de les Terres de l’Ebre
Providència, 5-9.
43500 Tortosa.

(03.135.356)

EDICTE de 5 de maig de 2003, pel qual se
sotmet a informació pública el Projecte de
decret pel qual s’assignen al Departament
d’Ensenyament les funcions i els serveis
traspassats a la Generalitat de Catalunya en
matèria d’expedició de títols acadèmics i
professionals no universitaris.

Mitjançant la Resolució 75/VI del Parla-
ment de Catalunya, de data 6 d’abril de
2000, es va instar al Govern a crear una
comissió tècnica amb representants del De-
partament de Benestar Social i del Depar-
tament d’Ensenyament amb l’objectiu de
trobar en el marc de la Llei 3/1991, de 18
de març, la millor adscripció de les diverses
competències pel que fa a la formació
d’adults, i a informar-ne posteriorment a la
Comissió de Política Social del Parlament.

En data 14 de novembre de 2000, la co-
missió tècnica esmentada va informar a la
Comissió de Política Social del Parlament
sobre les conclusions a què havia arribat,
entre les quals incloïa, en el seu apartat a),
la de: “Proposar la modificació del Decret
284/1995, d’11 d’octubre, per tal que el
Departament d’Ensenyament, competent
per a l’expedició de la resta de títols acadè-
mics i professionals corresponents als en-
senyaments reglats de la LOGSE, sigui tam-
bé competent per expedir els títols acadèmics
i professionals que corresponen als ense-
nyaments reglats establerts per la LOGSE,
quant a l’àmbit d’actuació de formació
d’adults a què es refereix l’article 1.a) de la
Llei 3/1991, de 18 de març, de formació
d’adults, en l’actualitat expedits pel Depar-
tament de Benestar Social, tenint en comp-
te que correspon al Departament d’Ense-
nyament la gestió del Registre únic de tots
els títols expedits”.

Per aquest motiu, s’ha elaborat el projecte
de Decret pel qual s’assignen al Departa-
ment d’Ensenyament les funcions i els ser-
veis traspassats a la Generalitat de Ca-
talunya en matèria d’expedició de títols
acadèmics i professionals no universitaris.

Amb la finalitat de donar participació a les
entitats i els ciutadans en el procés d’ela-
boració del projecte normatiu esmentat, se
sotmet a informació pública, d’acord amb
el que disposen l’article 64 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, de procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i l’article 86 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, durant el
termini de 20 dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la data de publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per formular les al·legacions que es con-
siderin adequades, el Projecte de decret
esmentat es pot examinar a la seu central
del Departament d’Ensenyament (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona) i a les
seves delegacions territorials de Barcelona
I  (c iutat )  (av.  Para l · le l ,  71-73, 08004
Barcelona) ,  Barcelona I I  (comarques)
(Casp, 15, 08010 Barcelona), Baix Llo-
bregat-Anoia (Laureà Miró,  328-330,
08980 Sant Feliu de Llobregat), Vallès
Occidental (Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadel l ) ,  Girona (Ultònia, 13,
17002 Girona), Lleida (Pica d’Estats, 2,
25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc,
7, 43003 Tarragona), i Terres de l’Ebre
(Providència, 5 i 9, 43500 Tortosa) en
hores d’oficina, o bé podeu fer-ho consul-
tant la pàgina web del Departament d’En-
senyament (http://www.gencat.net/ense).

Barcelona, 5 de maig de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.128.002)

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

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1037/03)

obres d’instal·lació de dos mòduls prefabri-
cats al col·legi d’ensenyament infantil i pri-
mari Viladecans de Viladecans (Baix Llo-
bregat)

b) Termini d’execució: 4 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: 71.909,17
euros (IVA inclòs).

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

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

categoria A.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

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

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

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

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

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

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

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

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

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci anirà a càrrec de l’empre-
sa adjudicatària.

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

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

Barcelona, 15 de maig de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.135.347)
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ORDRE ENS/234/2003, de 14 de maig,
de convocatòria pública per a la conces-
sió d’ajuts a joves que realitzen plans de
transició al treball durant el curs 2002-
2003.

Els plans de transició al treball són acci-
ons formatives que el Departament d’Ense-
nyament desenvolupa des de l’any 1986.

Aquestes accions estan incloses en el
marc dels programes de garantia social, la
regulació bàsica dels quals recull el Decret
123/2002, de 16 d’abril, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels programes de ga-
rantia social a Catalunya.

Atès que aquests plans s’adrecen a jo-
ves que no van assolir els objectius de
l’educació secundària obligatòria, i que, en
alguns casos, es troben en entorns socio-
econòmics desfavorits i presenten una si-
tuació d’especial necessitat econòmica,
s’ha considerat convenient subvencionar
les despeses de transport i manutenció que
els suposa la realització de pràctiques en
empreses durant la seva participació en els
plans esmentats.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en
ús de les facultats atribuïdes en l’article 12
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció Ge-
neral de Formació Professional,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts a alumnes que realitzen plans de
transició al treball durant el curs 2002-2003.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

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

Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts

un import total màxim de 38.640,00 eu-
ros, a càrrec de la posició pressupostària
D/482130300/4225 del  centre gestor
1305 del pressupost vigent.

Article 4
Les persones beneficiàries estan obliga-

des a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
Per justificar el compliment de la finalitat per
a la qual es concedeix l’ajut, i l’aplicació dels
fons a aquesta finalitat, s’haurà de seguir el
que estableix la base 4 de l’annex d’aques-
ta Ordre.

Article 5
Es delega en la directora general de For-

mació Professional la competència per re-
soldre aquesta convocatòria.

DISPOSICIÓ FINAL

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

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

Així mateix, podran 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, 14 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

1. Objecte i import màxim de l’ajut
L’objecte d’aquests ajuts és reduir el cost

de transport i manutenció en el període de
pràctiques en empreses a joves inscrits en
plans de transició al treball, que en resultin
beneficiaris segons els criteris econòmics
que estableix la base 2 d’aquesta Ordre.

L’import màxim de l’ajut serà de 200,00
euros per persona beneficiària.

2. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris dels ajuts esmen-

tats els joves que estan realitzant plans de
transició al treball durant el curs 2002-2003,
i que reuneixin els requisits de trobar-se en
una circumstància familiar econòmicament
desfavorida i viure allunyat de l’empresa on
realitza la formació en pràctiques.

3. Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el model que

consta al final d’aquestes bases, s’han
d’adreçar a la directora general de Forma-
ció Professional i s’han de presentar al De-
partament d’Ensenyament, Direcció Gene-
ral de Formació Professional (Servei de
Programes de Transició), Via Augusta, 202,
1D, 08021 Barcelona, directament, o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú. Quan la sol·licitud es presenti en les
oficines de correus s’haurà de fer en un
sobre obert, per tal que sigui datada i sege-
llada abans de ser certificada. El termini de

presentació de les sol·licituds és de 10 dies
hàbils, comptadors des de la data de publi-
cació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

4. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un in-
forme del tècnic municipal adscrit al pla
de transició al treball, on constarà la va-
loració de la situació familiar i econòmica
de la persona sol·licitant, la formació pro-
fessionalitzadora que cursa, el centre de
treball on realitza les pràctiques formati-
ves i el període de realització, així com
l’assistència regular i l’aprofitament de la
formació.

5. Comissió de selecció
Les sol·licituds presentades seran ava-

luades per una comissió de selecció no-
menada per la directora general de Forma-
ció Professional, que estarà formada pel
subdirector general de Programes i Recur-
sos, la cap del Servei de Programes de
Transició, la responsable de la Gestió Eco-
nòmica de Programes Educatius, i un tèc-
nic docent.

6. Criteris de concessió
Seran criteris preferents de concessió dels

ajuts:
a) Valoració de la situació econòmica fa-

miliar dels sol·licitants.
b) Valoració del progrés pedagògic dins

el Pla de Transició al Treball.
c) Percentatge d’assistència al curs.
d) Distància del domicili amb l’empresa

on realitza les pràctiques.

7. Resolució
La directora general de Formació Profes-

sional resoldrà, per delegació, aquesta con-
vocatòria en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la data de fi-
nalització del termini de presentació de
sol·licituds. En qualsevol cas, les sol·licituds
presentades s’entendran desestimades si
no hi recau resolució expressa en el termini
de 6 mesos a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini de presentació de
les sol·licituds.

La resolució de concessió es notificarà a
les persones interessades. Contra la reso-
lució de la directora general de Formació
Professional es podrà interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, podran 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 notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.
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8. La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part de les persones
beneficiàries d’alguna de les obligacions que
es deriven de la concessió de la subvenció,
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.

9. Pagament
Un cop signada i notificada la resolució

de concessió, es lliuraran les quantitats con-
cedides als alumnes beneficiaris.

Model de sol·licitud
Dades de l’alumne:
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
Adreça i codi postal:
Municipi i comarca:
Telèfon:
Localitat on realitzo les pràctiques:
Curs i PTT
Dades bancàries c/c
Exposo:
1. Que estic realitzant durant aquest curs

2002-2003 un pla de transició al treball (PTT)
en l’especialitat i localitat que figura a l’apar-
tat de dades de l’alumne.

2. Que adjunto la documentació reque-
rida:

Informe del tècnic municipal adscrit al pla
de transició al treball.

Altres.
Demano:
Que d’acord amb la convocatòria públi-

ca oberta per l’Ordre ENS/234/2003, de 14
de maig (DOGC núm. 3892, de 27.5.2003)
per a la concessió d’ajuts a joves que rea-
litzen plans de transició al treball durant el
curs 2002-2003 sigui admesa aquesta sol·-
licitud i que se m’atorgui l’ajut.

Localitat i data
Signatura
Sra. directora general  de Formació

Professional

(03.135.142)

RESOLUCIÓ ENS/1451/2003, de 14 de
maig, de modificació de la Resolució ENS/
2251/2002 de 29 de juliol, per la qual es
fan públiques les relacions d’alumnes apro-
vats en cursos d’especialització per al pro-
fessorat i d’habilitació per a professionals
del primer cicle d’educació infantil, realitzats
a diverses universitats i centres docents de
Catalunya.

Mitjançant la Resolució ENS/2251/2002,
de 29 de jul iol (DOGC núm. 3693, de
6.8.2002) es va fer pública la relació d’alum-
nes aprovats en cursos d’especialització per
al professorat i d’habilitació per a professi-
onals del primer cicle d’educació infantil,
realitzats a diverses universitats i centres
docents de Catalunya.

Atès que una de les institucions organit-
zadores de dos dels cursos ha presentat
nova documentació, cal procedir a la modi-
ficació de la llista d’aprovats feta pública per
l’esmentada resolució;

Per aquest motiu,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució ENS/2251/
2002, de 29 de juliol, esmentada, en el sentit
d’incloure al seu annex, postgrau en forma-
ció d’especialistes en educació física (pro-
moció 1999-2001), Universitat Ramon Llull,
la professora següent:

Cognoms i nom: Garcia Domene, Carme.
DNI: 75197600.

—2 Modificar la Resolució ENS/2251/
2002, de 29 de juliol, esmentada, en el sentit
d’incloure al seu annex, postgrau en forma-
ció d’especialistes en educació especial,
pedagogia terapèutica (promoció 1999-
2001), Universitat Ramon Llull, la professo-
ra següent:

Cognoms i nom: Garcia Rocafort, Paula.
DNI: 46762967.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu corresponent, en el termini de
2 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
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defen-
sa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de maig de 2003

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

(03.114.038)

RESOLUCIÓ ENS/1500/2003, de 13 de
maig, per la qual es disposa el comença-
ment de les activitats d’un col·legi d’educa-
ció infantil i primària a Figueres.

Mitjançant el Decret 47/2003, de 20 de
febrer (DOGC núm. 3834, de 3.3.2003), es
crea un col·legi d’educació infantil i primà-
ria a Figueres.

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

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer al col·legi d’educació infantil

i primària de Figueres que es detalla a l’an-
nex d’aquesta disposició, creat pel Decret
47/2003, de 20 de febrer, l’inici de la seva
activitat administrativa des de l’1 de juliol
de 2002, amb els termes que s’hi especifi-
quen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2002-03.

Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

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

Barcelona, 13 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca de l’Alt Empordà

Municipi: Figueres.
Unitat de població: Figueres.
Codi de centre: 17008006.
Adreça: Pl. de Jaume Maurici, 11.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle de l’educació infantil; educació primà-
ria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica “8, de Figueres”.

(03.097.078)

RESOLUCIÓ ENS/1501/2003, de 5 de
maig, de modificació de la Resolució ENS/
3235/2002, de 22 d’octubre, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Montclar,
de Jorba.

Per la Resolució ENS/3235/2002, de 22
d’octubre (DOGC núm. 3763, de 18.11.2002),
es va autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat
Montclar, de Jorba.

Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució esmentada en el nombre d’uni-
tats d’educació infantil de segon cicle (par-
vulari), i d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú,

Resolc:
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—1 Modificar la Resolució ENS/3235/
2002, de 22 d’octubre, en el sentit de can-
viar els paràgrafs següents:

En la part expositiva on diu: “en petició
d’autorització del primer cicle d’educació in-
fantil”, cal afegir: “i ampliació d’una unitat
de segon cicle d’educació infantil”.

En la part resolutiva on diu: “per l’autorit-
zació del primer cicle d’educació infantil”,
cal afegir: “i ampliació d’una unitat de se-
gon cicle d’educació infantil”.

En l’annex cal afegir el paràgraf següent:
S’autoritza l’ampliació d’una unitat de se-

gon cicle d’educació infantil amb capacitat
per a 25 llocs escolars, amb efectes a partir
del curs 2002-2003.

En l’apartat de la composició del centre,
pel que fa al nivell d’educació infantil, que-
da redactat com es descriu a continuació:

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de llar d’infants

amb capacitat per a 41 llocs escolars, i 6
unitats de parvulari amb capacitat per a 150
llocs escolars.

—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 Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat,  5 de maig de 2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

(03.098.029)

RESOLUCIÓ ENS/1502/2003, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Pedagògium Cos, de Sant Boi
de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Pedagògium Cos, de
Sant Boi de Llobregat, en petició d’autorit-
zació d’ampliació de les instal·lacions del
centre, autorització d’obertura del primer
cicle d’educació infantil, ampliació d’unitats
de segon cicle d’educació infantil, i ampli-
ació d’unitats de primer i segon cicle d’edu-
cació secundària obligatòria, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Pe-
dagògium Cos, de Sant Boi de Llobregat,
per autorització d’ampliació de les instal·-
lacions del centre, autorització del primer
cicle d’educació infantil, ampliació d’unitats
de segon cicle d’educació infantil, i ampli-
ació d’unitats de primer i segon cicle d’edu-
cació secundària obligatòria, 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.

Sant Feliu de Llobregat, 5 de maig de 2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Núm. de codi: 08025496.
Denominació: Pedagògium Cos.
Adreça: c. Fortuny, 75 (planta baixa, 1a i 2a
planta).
Titular: Cos Sellares, SL.
NIF: B08699878.

S’autoritza l’ampliació de les instal·lacions
del centre situades al c. Fortuny, 71, planta
baixa i 1a planta; c. Fortuny, 73, planta
baixa; c. Fortuny, 77, planta baixa i 1a plan-
ta; i c. Fortuny, 79, planta baixa, 1a i 2a
planta, amb efectes des de l’inici del curs
2002-2003.

S’autoritza el primer cicle d’educació in-
fantil amb 3 unitats de llar d’infants i capa-
citat per a 41 llocs escolars, amb efectes
des de l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de se-
gon cicle d’educació infantil amb capacitat
per a 59 llocs escolars, amb efectes des de
l’inici del curs 2002-2003.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de pri-
mer cicle d’educació secundària obligatò-
ria amb capacitat per a 60 llocs escolars, i
2 unitats de segon cicle d’educació secun-
dària obligatòria amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes des de l’inici del curs
2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:

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

Segon cicle: 6 unitats de parvulari amb
capacitat per a 134 llocs escolars.

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

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.

(03.097.056)

RESOLUCIÓ ENS/1503/2003, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Ninot, de Cerdanyola del Vallès.

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

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Ni-
not, de Cerdanyola del Vallès, per canvi de
titularitat, 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/
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1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Sabadell, 5 de maig de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Núm. de codi: 08059007.
Denominació: Pilar Fàfila.
Adreça: c. Lepant, 64.
Titular: Pilar Fàfila Valero.
NIF: 33883770D.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Llar d’infants Ninot, SL, amb NIF
B62708615, amb efectes a partir del primer
dia del mes següent al de la data de publi-
cació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

(03.097.067)

RESOLUCIÓ  ENS/1504/2003, de 30
d’abril, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent pr ivat Els Pinetons, de Mata-
depera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent pr ivat Els Pinetons, de
Matadepera, 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
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 Els
Pinetons, de Matadepera, per canvi de titu-
laritat, 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.

Sabadell, 30 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: Matadepera.
Localitat: Matadepera.
Núm. de codi: 08058921.
Denominació: Els Pinetons.
Adreça: c. Can Solà, 8.
Titular: Montcau Ensenyament, SL.
NIF: B60371796.

S’autoritza el canvi de titularitat que
passa a ser Promoció d’Escoles, Funda-
ció Privada, amb NIF G60622735, amb
efectes a partir del primer dia del mes
següent  a l  de la  data  de pub l icac ió
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 5 unitats de llar d’infants

amb capacitat per a 81 llocs escolars.

(03.097.042)

RESOLUCIÓ ENS/1505/2003, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Els Petits, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel pro-
motor del centre docent privat Els Petits,
de Badalona, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

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

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

Així mateix, poden interposar 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 5 de maig de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08057886.
Denominació: Els Petits.
Adreça: av. President Companys, 82.
Titular: Montserrat Díaz López.
NIF: 46511667D.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Els Petits, de Badalona, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:

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

(03.098.017)

RESOLUCIÓ ENS/1455/2003, de 16 de
maig, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 101/
2003, procediment abreujat, interposat pels
sindicats USTEC-STES, Confederació Sin-
dical de CCOO de Catalunya i FETE-UGT.
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Núm. 958

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 101/2003, procediment abreu-
jat, interposat pels sindicats USTEC-STES,
Confederació Sindical de CCOO de Ca-
talunya i FETE-UGT;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-
se davant el Jutjat esmentat en el termini
de nou dies a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC,
els possibles interessats en el recurs con-
tenciós administratiu 101/2003, procedi-
ment abreujat, interposat contra la Reso-
lució ENS/89/2003, de 21 de gener, de
convocatòria de concurs específic de mè-
rits per tal de proveir llocs de treball do-
cents de caràcter singular en centres pú-
blics d’ensenyaments no universitaris que
tenen autoritzat un pla estratègic. La vis-
ta d’aquest procediment s’ha fixat pel dia
19 de juny de 2003 a les 12.15 hores, a
la Sala de Vistes del Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu núm. 9 de Barcelona (Ronda
Universitat, 18), a la qual poden anar
acompanyats de les proves que els inte-
ressi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de maig de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.125.114)

RESOLUCIÓ ENS/1462/2003, de 14 de
maig, de cessament del senyor Carles Fer-
rés López com a cap del Negociat de Re-
cepcions i Liquidacions d’Obres del Depar-
tament d’Ensenyament.

Atès que per la Resolució de 13 de no-
vembre de 1995, publicada en el DOGC
núm. 2158, de 24.1.1996, el senyor Carles
Ferrés López fou nomenat cap del Negoci-
at de Recepcions i Liquidacions d’Obres del
Departament d’Ensenyament, d’acord amb
la corresponent convocatòria pública;

Atès que el senyor Carles Ferrés López
causa baixa en l’esmentat lloc de treball amb
motiu de la seva jubilació;

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Re-
glament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funci-
onaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

El senyor Carles Ferrés López cessa
com a cap del Negociat de Recepcions i
Liquidacions d’Obres del Departament
d’Ensenyament, amb efectes de 31 de
març de 2003 i se li agraeixen els serveis
prestats.

Barcelona, 14 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.115.062)

RESOLUCIÓ ENS/1515/2003, de 20 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Castellbisbal.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·le-
gi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Castellbisbal, de Castellbisbal, amb
codi 08057229, ubicat al c. dels Països
Catalans, s/n, de Castellbisbal (Vallès Occi-
dental), la nova denominació específica Els
Arenys.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,

o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 20 de maig de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.132.009)

RESOLUCIÓ ENS/1516/2003, de 20 de
maig, per la qual s’implanta un determinat
ensenyament en un col·legi d’educació in-
fantil i primària de Sitges.

L’estudi del mapa escolar aconsella la re-
estructuració de l’oferta d’ensenyaments
per tal d’adequar-la a les necessitats edu-
catives i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, el Departament d’En-
senyament considera convenient la implan-
tació d’un determinat ensenyament en un
col·legi d’educació infantil i primària de Sit-
ges.

D’acord amb el que disposa la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, i la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu,

Resolc:

—1 Implantar l’ensenyament d’educació pri-
mària al col·legi d’educació infantil i primària
Sitges, amb número de codi 08053583, de
Sitges (Garraf), amb efectes acadèmics i ad-
ministratius des de l’inici del curs escolar
2002-2003.

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

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
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de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Barcelona, 20 de maig de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.132.011)

RESOLUCIÓ ENS/1551/2003, de 9 de
maig, per la qual es fa pública la Sentència
núm. 153/2003, de 12 de febrer de 2003,
dictada per la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el recurs
contenciós núm. 1095/1998.

La Secció Cinquena de la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, amb data 12 de fe-
brer de 2003, va dictar la Sentència núm.
153, en el recurs contenciós administratiu
núm. 1095/1998, interposat per la Unió Sin-
dical de Treballadors i Treballadores de l’En-
senyament de Catalunya-Sindicat de Treba-
lladors i Treballadores d’Ensenyament de
Catalunya (USTEC-STES), contra la Reso-
lució de 12 de juny de 1998, per la qual es
donen instruccions d’organització i funcio-
nament dels centres docents públics de
Catalunya d’educació infantil i primària i
d’educació especial, per al curs escolar
1998/1999, la part dispositiva de la qual tex-
tualment estableix:

“1r Estimar el present recurs contenciós
administratiu, anul·lant, per no ser confor-
mes a dret, els paràgrafs 2, 3 i 4 del punt
cinquè de la Resolució de 12 de juny de
1998, que dóna instruccions d’organització
i funcionament dels centres docents públics
de Catalunya d’educació infantil i primària,
i d’educació especial, per al curs escolar
1998-99.

”2n No efectuar pronunciament impositiu
de les costes processals meritades en el
present recurs.”

Vista la provisió de fermesa de data 22
d’abril de 2003, i atès el que disposen els
articles 72.2 i concordants i els articles 103
i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa,

Resolc:

Donar publicitat a la Sentència esmenta-
da per a un coneixement general.

Barcelona, 9 de maig de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.133.030)

RESOLUCIÓ ENS/1552/2003, de 20 de
maig, per la qual es convoquen les proves
d’accés als ensenyaments superiors de dis-
seny i es determina el procediment d’admis-
sió per al curs 2003-2004.

El Decret 227/2002, de 27 d’agost, esta-
bleix l’ordenació curricular dels ensenya-
ments superiors de disseny i regula la pro-
va d’accés.

Atès que és previst que el proper curs
2003-2004 s’ofereixin, per primer cop, els
ensenyaments superiors de disseny, cal
convocar les proves que hi possibilitin l’ac-
cés i també cal determinar el procediment
d’admissió.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
1.1 Convocar, per al curs 2003-2004, la

prova d’accés als ensenyaments superiors
de disseny.

1.2 Establir el procediment d’admissió,
per al curs 2003-2004, als ensenyaments
superiors de disseny.

—2 Parts de la prova d’accés i aspirants
2.1 La prova d’accés té dues parts.
2.2 Els aspirants amb el títol de batxi-

ller o equivalent, només hauran de fer la se-
gona part de la prova d’accés.

2.3 Els aspirants majors de 25 anys
sense el títol de batxiller hauran de superar
la primera part de la prova d’accés per poder
accedir al segon exercici de la segona part
de la prova d’accés.

—3 Sol·licituds de preinscripció
3.1 La sol·licitud de preinscripció l’han

de presentar tant els aspirants que poden
accedir-hi directament com els que han de
realitzar la prova d’accés.

3.2 El model de sol·licitud de preinscrip-
ció, en els centres de titularitat del Depar-
tament d’Ensenyament, és el que consta
com annex 1 d’aquesta Resolució i es pre-
sentarà al centre triat d’entre els especifi-
cats a l’annex 3 d’aquesta Resolució, entre
els dies 2 i 10 de juny de 2003, ambdós
inclosos.

3.3 El model de sol·licitud d’inscripció,
en els centres la titularitat dels quals no sigui
del Departament d’Ensenyament, és el que
consta com annex 2 d’aquesta Resolució,
i es presentarà al centre corresponent en el
període que indiqui la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa.

3.4 La preinscripció en els centres de
titularitat del Departament d’Ensenyament
comportarà, per als aspirants que hagin de
fer bé una part o bé les dues parts de la
prova d’accés, l’ingrés de la taxa prevista.

—4 Objectiu de les proves
L’objectiu de les proves serà verificar la

possessió d’aptituds específiques per cursar
amb aprofitament estudis superiors de dis-
seny en l’especialitat a què es vol accedir.

—5 Tribunal qualificador
En cada centre es constituirà un tribunal

qualificador per a cada especialitat format

per un president o presidenta i quatre vo-
cals. Els components del tribunal seran
persones titulades de l’especialitat o pro-
fessorat d’ensenyament superior amb conei-
xements específics d’aquest àmbit. El pre-
sident o presidenta i els quatre vocals seran
designats pel Departament d’Ensenyament,
a proposta del mateix centre docent, d’en-
tre el seu professorat. El tribunal podrà de-
manar l’assessorament d’altres professio-
nals especialistes en les matèries incloses
en la prova.

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

—6 Data de la primera part de la prova
La primera part de la prova s’iniciarà a

les 9 hores del dia 16 de juny de 2003.

—7 Desenvolupament de la primera part
de la prova

Mitjançant la realització dels exercicis que
es determinin, l’aspirant haurà de demos-
trar que posseeix els coneixements corres-
ponents a l ’etapa educat iva anter ior.
L’avaluació de cadascun dels exercicis s’ex-
pressarà en termes de qualificació numèri-
ca d’1 a 10, sense decimals. La superació
d’aquesta primera part de la prova, que tin-
drà caràcter eliminatori als efectes de par-
ticipació en els exercicis de la segona part
d’aquesta prova, requerirà que la nota mit-
jana de la totalitat dels exercicis sigui, com
a mínim, de 5.

—8 Data d’inici de la segona part de la
prova

La segona part de la prova es durà a
terme en els dies 25 i 26 de juny de 2003
i s’iniciaran a les 9 hores.

—9 Desenvolupament de la segona part
de la prova

9.1 La segona part de la prova consta-
rà de dos exercicis.

9.2 El primer exercici versarà sobre les
següents matèries del nivell educatiu pre-
cedent: llengua catalana i literatura, llengua
castellana i literatura, història, matemàti-
ques, física i química i llengua estrangera.
Cada aspirant eleccionarà tres d’aquestes
matèries i desenvoluparà per escrit una
qüestió de cadascuna de les matèries ele-
gides. A tal efecte, el tribunal proposarà
quatre qüestions de cada matèria. El temps
màxim per a cada matèria serà de seixanta
minuts.

9.3 En aquest primer exercici es valo-
raran tant els coneixements del nivell edu-
catiu precedent, com el grau de madure-
sa quant a la comprensió de conceptes,
la utilització del llenguatge, la capacitat
d’anàlisi i síntesi i l’adequada integració
dels fenòmens tractats en altres discipli-
nes afins.

9.4 El segon exercici constarà de dues
seccions:

a) La primera secció, amb una durada
màxima de cinc hores, consistirà en la rea-
lització d’una representació d’un model tri-
dimensional mitjançant l’aplicació de tècni-
ques i llenguatges propis del dibuix artístic
i la representació d’aquest o un altre model
diferent en un sistema propi dels llenguat-
ges de representació tècnica.
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b) La segona secció, amb una durada
màxima d’una hora, consistirà en la realit-
zació amb tècnica lliure d’una composició a
color, basada en la lliure interpretació d’un
model proposat.

La qualificació del segon exercici serà la
mitjana aritmètica de les qualificacions ob-
tingudes en les dues seccions. La qualifica-
ció d’ambdues seccions s’expressarà en
termes numèrics amb dos decimals, entre
1 i 10 punts.

9.5 En la primera secció del segon exer-
cici es valorarà la qualitat, tant artística com
tècnica, de la representació, així com les
aptituds creatives, les habilitats, les destre-
ses, la sensibilitat artística demostrada en
la realització de l’exercici, els coneixements,
la capacitat per crear i resoldre problemes,
la qualitat estètica i la precisió en l’acaba-
ment del treball, així com la correcta selec-
ció i utilització de les tècniques i els proce-
diments artístics emprats.

En la segona secció del segon exercici es
valoraran les aptituds creatives, les habili-
tats, les destreses, la imaginació i la sensi-
bilitat artística demostrada en la realització
de l’exercici, els coneixements, la capacitat
per crear i resoldre problemes compositius,
la qualitat estètica i la precisió en l’acaba-
ment del treball, així com la correcta selec-
ció i utilització de les tècniques i els proce-
diments artístics emprats.

—10 Qualificacions
10.1 La qualificació del primer i segon

exercicis s’expressarà en termes numèrics
amb dos decimals, entre 1 i 10 punts, i per
a la seva superació caldrà obtenir una pun-
tuació igual o superior a 5 punts.

10.2 La qualificació final de la prova
d’accés resultarà de fer la mitjana pondera-
da, al 40% i al 60%, respectivament, de les
puntuacions obtingudes en els dos exerci-
cis superats. Aquesta qualificació s’expres-
sarà en termes numèrics amb dos decimals,
entre 1 i 10 punts, i per a la seva superació
serà necessari obtenir una puntuació igual
o superior a 5 punts.

—11 Nombre màxim de convocatòries i
millora de la qualificació

11.1 L’aspirant disposarà fins a un mà-
xim de quatre convocatòries per a la supe-
ració de la prova d’accés.

11.2 Si la qualificació obtinguda en la
prova d’accés no és suficient per a l’obten-
ció de plaça, l’aspirant podrà tornar a fer la
prova en successives convocatòries per tal
de millorar la qualificació.

—12 Reclamacions i recursos
12.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre durant els tres dies
hàbils següents al de la publicació del re-
sultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal es re-
unirà per examinar-les i resoldre-les i en pu-
blicarà el resultat el dia hàbil següent. A
aquests únics efectes, el dissabte no es
considerarà dia hàbil. S’aixecarà l’acta cor-
responent de la reunió.

Al peu de la llista de publicació del resul-
tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-

ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

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

El director del centre trametrà a la dele-
gació territorial les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-
mació, i la còpia de l’acta de la reunió del
tribunal avaluador en la qual s’hagi estudiat
la reclamació, la còpia de les proves realit-
zades per la persona aspirant i qualsevol
altra documentació que, a iniciativa pròpia
o a instància de la persona interessada,
consideri pertinent d’adjuntar-hi.

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

—13 Exempcions de la prova i accés di-
recte

13.1 Quedarà exempt de la primera part
de la prova i del primer exercici de la sego-
na part de la prova qui posseeixi qualsevol
diplomatura o llicenciatura universitària.

13.2 Quedarà exempt de la totalitat de
la prova d’accés qui disposi del títol de
tècnic superior de formació professional o
d’un títol declarat equivalent, d’acord amb
la correspondència que consta a l’annex 4
d’aquesta Resolució.

13.3 Tenen accés directe als ensenya-
ments superiors de disseny qui estigui en
possessió d’algun dels títols de tècnic o
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny,
o d’un títol declarat equivalent.

—14 Ingrés
14.1 L’ingrés en un centre per cursar es-

tudis superiors de disseny es farà un cop
superada la prova d’accés i sempre que hi
hagi places en l’especialitat sol·licitada. Les
places seran cobertes per ordre decreixent
de les puntuacions obtingudes a la prova
d’accés, amb prioritat per a les persones
aspirants que s’hagin presentat a la prova
d’accés en el centre en què volen cursar els
estudis.

14.2 La matriculació ho serà per al curs
complert.

—15 Accés ordinari i reserva de places
15.1 L’accés ordinari ho és amb el títol

de batxiller i la superació de la prova.
15.2 Es reserven places per a qui:
a) Posseeixi el títol de tècnic o tècnica su-

perior d’arts plàstiques i disseny.
b) Sigui major de 25 anys, en data 15 de

juny de 2003, sense el títol de batxiller.
c) Posseeixi una diplomatura o llicencia-

tura universitària.
d) Posseeixi el títol de tècnic o tècnica

superior de formació professional, d’acord

amb la correspondència entre els títols de
formació professional i les especialitats dels
ensenyaments superiors de disseny que
consten a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

A l’annex 5 d’aquesta Resolució es de-
terminen les places reservades per a les
citades vies d’accés.

15.3 Totes les places reservades que no
es cobreixin acreixeran l’oferta de places
d’accés ordinari citat a l’apartat 1.

—16 Adjudicació de places
16.1 Els centres la titularitat dels quals

correspon al Departament d’Ensenyament,
reservaran el 15% del total de l’oferta de
places de primer curs, sumant totes espe-
cialitats que ofereixi el centre, per a perso-
nes estudiants que no siguin ciutadanes de
la Unió Europea però que hagin superat la
prova en el propi centre. Aquesta reserva
de places serà global i no per especialitats.
En el cas que aquestes places no es co-
breixin amb alumnat d’aquesta procedèn-
cia, passaran al règim de cobertura ordina-
ri.

A l’annex 6 d’aquesta Resolució es de-
termina el nombre de places de reserva
segons el nombre de llocs escolars autorit-
zats.

16.2 Els alumnes estudiants que no si-
guin ciutadans de la Unió Europea accedi-
ran segons la seva situació acadèmica, si
bé, a efectes de la reserva de places es
comptaran a part. Un cop fetes les proves
es distribuiran i s’ordenaran tots els aspi-
rants i es procedirà a verificar el compliment
de la reserva del 15%. Si s’excedeix, es de-
trauran els aspirants començant per la qua-
lificació més baixa. Si no es cobreix la re-
serva s’acreixerà l’oferta de places d’accés
directe tal com disposa l’apartat 15.1
d’aquesta Resolució. Si es compleix la re-
serva no caldrà modificar la distribució.

—17 Vacants
En cas que quedin places vacants en

alguna especialitat s’adjudicaran d’acord
amb el següent ordre de preferència:

a) Aspirants que hagin superat la prova
d’accés en aquesta convocatòria i en el
mateix centre, tot seguint el mateix ordre de
l’apartat 15 d’aquesta Resolució.

b) Aspirants que hagin superat la prova
d’accés en un altre centre i durant el curs
acadèmic de la convocatòria.

c) Aspirants que hagin superat la prova
d’accés en un altre centre i en convocatò-
ries anteriors.

d) Aspirants que hagin excedit de la re-
serva del 15% per a ciutadans de fora de la
Unió Europea que hagin superat la prova
d’accés en aquesta convocatòria en el
mateix centre.

—18 Desempats en l’adjudicació de pla-
ces

Quan es produeix in c i rcumstàncies
d’igualtat entre aspirants per a l’adjudica-
ció de la corresponent plaça, aquesta es
dirimirà d’acord amb els següents criteris:

a) Quan s’accedeixi mitjançant prova es-
pecifica d’accés, a través de la millor nota
mitjana de l’expedient del batxillerat o, si
s’escau, de les qualificacions corresponents
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al tercer curs del batxillerat unificat i poliva-
lent i al curs d’orientació universitària.

b) Quan s’accedeixi amb títol de tècnic o
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny,
mitjançant la millor qualificació del cicle de
formació específica de grau superior cursat.
En el cas del títol equivalent de graduat o
graduada en arts aplicades i oficis artístics,
la millor qualificació de revàlida.

c) Quan s’accedeixi per la via dels ma-
jors de 25 anys sense el títol de batxiller, a
través de la millor qualificació obtinguda en
la segona part de la prova prevista.

d) Quan s’accedeixi per la reserva a di-
plomats o llicenciats universitaris, la millor
qualificació mitjana de l’expedient de l’en-
senyament universitari.

e) Quan s’accedeixi per la reserva amb
títol de tècnic o tècnica superior de forma-
ció professional, mitjançant la millor qualifi-
cació del cicle de formació específica de
grau superior cursat. En el cas del títol de
tècnic especialista equivalent, la millor qua-
lificació de l’expedient acadèmic.

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 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, 20 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Sol·licitud de preinscripció als ensenya-
ments superiors de disseny en la convoca-
tòria 2003, en els centres de titularitat del
Departament d’Ensenyament

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

Exposo:

—1 Situació acadèmica
(1) A. Que posseeixo el títol de batxillerat

(LOGSE), o equivalent acadèmic.
(1) B. Que tinc més de 25 anys i no pos-

seeixo el títol de batxillerat (LOGSE), o equi-
valent acadèmic.

(1) C. Que posseeixo un títol universitari
(diplomatura o llicenciatura).

(1) D. Que posseeixo un títol de tècnic o
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny,
o un títol declarat equivalent.

(1) E. Que possessió el títol de tècnic o
tècnica superior de formació professional,
o un títol declarat equivalent.

—2 Situació de ciutadania
(2) Que no sóc ciutadà de cap dels es-

tats de la Unió Europea. La meva ciutada-
nia és: (3)

—3 Que acompanyo la sol·licitud amb els
documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del document
nacional d’identitat o del passaport.

b) Per als aspirants que han superat el
batxillerat: còpia compulsada del títol de
batxiller (de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu), o resguard acreditatiu d’haver-lo
sol·licitat.

c) Per als aspirants que han superat una
diplomatura o llicenciatura universitària:
còpia compulsada del títol, o resguard acre-
ditatiu d’haver-lo sol·licitat.

d) Per als aspirants que han superat un
cicle formatiu de grau superior d’arts plàs-
tiques i disseny, el títol de tècnic o tècnica
superior d’arts plàstiques i disseny, o d’un
títol declarat equivalent, o resguard acredi-
tatiu d’haver-lo sol·licitat.

e) Per als aspirants que han superat un
cicle formatiu de grau superior de formació
professional, el títol de tècnic o tècnica
superior de formació professional, o d’un
títol declarat equivalent, o resguard acredi-
tatiu d’haver-lo sol·licitat.

—4 Que he ingressat la taxa:
47,50 euros. Taxa ordinària.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés ban-

cari
23,75 euros. Taxa amb bonificació del

50%.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés ban-

cari
Aporto fotocòpia compulsada del títol de

família nombrosa de primera categoria.
Exempt/a.
Aporto fotocòpia compulsada del títol de

família nombrosa de segona categoria o de
categoria d’honor.

—5 Opció de les matèries de segona part
de la prova

De les sis matèries previstes, trio les tres
següents:

(4) Llengua catalana i literatura
(4) Llengua castellana i literatura
(4) Història
(4) Matemàtiques
(4) Física i química
(4) Llengua estrangera

Demano:
(situacions A, B i C) Que se m’admeti la

preinscripció als ensenyaments superiors de

disseny i la inscripció a la prova d’accés, en
l’especialitat (5)

(situació D i E) Que se m’admeti la pre-
inscripció als ensenyaments superiors de
disseny en la convocatòria 2003 en l’espe-
cialitat: (5).

Declaro:

Que les dades aportades i la documenta-
ció acompanyada són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Marqueu amb una “X” únicament la ca-
sella que pertoqui.

(2) Marqueu amb una “X” si no teniu la
nacionalitat de cap dels estats que compo-
nen la Unió Europea.

(3) Poseu el nom de l’estat o, si fa al cas,
apàtrida.

(4) Marqueu tres assignatures.
(5) Poseu el nom d’una especialitat: grà-

fic, de productes, d’interiors o de moda.

President/a del tribunal avaluador

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al
centre triat

ANNEX 2

Sol·licitud de preinscripció als ensenya-
ments superiors de disseny en la convoca-
tòria 2003, en els centres la titularitat dels
quals no sigui del Departament d’Ensenya-
ment

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

Exposo:

1. Situació acadèmica
(1) A. Que posseeixo el títol de batxiller

(LOGSE), o equivalent acadèmic.
(1) B. Que tinc més de 25 anys i no pos-

seeixo el títol de batxiller (LOGSE), o equi-
valent acadèmic.

(1) C. Que posseeixo un títol universitari
(diplomatura o llicenciatura).

(1) D. Que possessió un títol de tècnic o
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny,
o un títol declarat equivalent.

(1) E. Que possessió el títol de tècnic o
tècnica superior de formació professional,
o un títol declarat equivalent.

2. Situació de ciutadania
(2) Que no sóc ciutadà de cap dels es-

tats de la Unió Europea. La meva ciutada-
nia és: (3)

3. Que acompanyo la sol·licitud amb els
documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del document
nacional d’identitat o del passaport.
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b) Per als aspirants que han superat el
batxillerat: còpia compulsada del títol de
batxiller (de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu), o resguard acreditatiu d’haver-lo
sol·licitat.

c) Per als aspirants que han superat una
diplomatura o llicenciatura universitària:
còpia compulsada del títol, o resguard acre-
ditatiu d’haver-lo sol·licitat.

d) Per als aspirants que han superat un
cicle formatiu de grau superior d’arts plàs-
tiques i disseny, el títol de tècnic o tècnica
superior d’arts plàstiques i disseny, o d’un
títol declarat equivalent, o resguard acredi-
tatiu d’haver-lo sol·licitat.

e) Per als aspirants que han superat un
cicle formatiu de grau superior de formació
professional, el títol de tècnic o tècnica
superior de formació professional, o d’un
títol declarat equivalent, o resguard acredi-
tatiu d’haver-lo sol·licitat.

4. Opció de les matèries de segona part
de la prova

De les sis matèries previstes, trio les tres
següents:

(4) Llengua catalana i literatura
(4) Llengua castellana i literatura
(4) Història
(4) Matemàtiques
(4) Física i química
(4) Llengua estrangera

Demano:
(Situacions A, B i C) Que se m’admeti la

preinscripció als ensenyaments superiors de
disseny i la inscripció a la prova d’accés, en
l’especialitat: (5)

(Situació D i E) Que se m’admeti la pre-
inscripció als ensenyaments superiors de
disseny en la convocatòria 2003 en l’espe-
cialitat: (5).

Declaro:

Que les dades aportades i la documenta-
ció acompanyada són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Marqueu amb una “X” únicament la ca-
sella que pertoqui.

(2) Marqueu amb una “X” si no teniu la
nacionalitat de cap dels estats que compo-
nen la Unió Europea.

(3) Poseu el nom de l’estat o, si fa al cas,
apàtrida.

(4) Marqueu tres assignatures.
(5) Poseu el nom d’una especialitat: grà-

fic, de productes, d’interiors o de moda.

President/a del tribunal avaluador

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al
centre triat

ANNEX 3

Centres

Escola d’Art Llotja, codi 08013329, de
Barcelona

Especialitats: disseny gràfic, disseny de
productes, disseny d’interiors i disseny de
moda.

Escola d’Art Serra i Abella, codi 08044077,
de l’Hospitalet de Llobregat

Especialitat: disseny gràfic.

Escola d’Art Olot, codi 17005340, d’Olot

Especialitat: disseny d’interiors.

ANNEX 4

Correspondència entre els títols de forma-
ció professional i les especialitats dels en-
senyaments superiors de disseny a efectes
de l’exempció de la prova d’accés.

Accés a l’especialitat de disseny gràfic:
Tècnic/a superior en disseny i producció

editorial.
Tècnic/a superior en producció en indús-

tries d’arts gràfiques.
Tècnic/a superior en imatge.
Tècnic/a superior en producció d’audivi-

suals, ràdio i espectacles.
Tècnic/a superior en realització d’audio-

visuals i espectacles.
Tècnic/a superior en so.

Accés a l’especialitat de disseny de pro-
ductes:

Tècnic/a super ior en construccions
metàl·liques.

Tècnic/a superior en desenvolupament de
projectes mecànics.

Tècnic/a superior en desenvolupament de
productes en fusteria i moble.

Accés a l’especialitat de disseny d’interi-
ors:

Tècnic/a superior en desenvolupament i
aplicació de projectes de construcció.

Tècnic/a superior en realització i plans
d’obres.

Accés a l’especialitat de disseny de moda:
Tècnic/a superior en patronatge.

ANNEX 5

Reserva de places

a) Es reservarà el 25 per 100 de les pla-
ces per a qui posseeixi el títol de tècnic o
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.
Sobre 30 llocs escolars el 25% suposaran
7 places.

b) Es reservarà el 3 per 100 de les pla-
ces per als qui sigui majors de 25 anys sense
el títol de batxiller. Sobre 30 llocs escolars
el 3% suposarà 1 plaça.

c) Es reservarà el 3 per 100 de les pla-
ces per als qui posseeixi una diplomatura o
llicenciatura universitària. Sobre 30 llocs
escolars el 3% suposarà 1 plaça.

d) Es reservarà el 3 per 100 de les pla-
ces per als qui posseeixi el títol de tècnic o
tècnica superior de formació professional.
Sobre 30 llocs escolars el 3% suposarà 1
plaça.

ANNEX 6

Nombre de places de reserva segons el
nombre de llocs escolars autoritzats.

Sobre 30 llocs escolars el 15% suposarà
4 places, sobre 60 llocs, 9 places; sobre 90

llocs, 13 places i sobre 120 llocs, 18 pla-
ces.

En cas d’autoritzar-se altre nombre de
llocs escolars, les places de reserva seran
del 15%, arrodonint el nombre resultant, en
cas de fracció, al nombre natural inferior.

(03.140.083)

RESOLUCIÓ ENS/1553/2003, de 20 de
maig, per la qual es modifica la Resolució
ENS/1151/2003, de 23 d’abril, per la qual
es dicten les instruccions sobre els despla-
çaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres docents públics d’en-
senyaments infantil i primari i secundaris, i
sobre les adjudicacions de destinacions pro-
visionals als funcionaris i al personal interí
del cos de mestres i dels cossos de profes-
sors d’ensenyaments secundaris per al curs
2003-2004.

La Resolució ENS/1151/2003, de 23
d’abril, per la qual es dicten les instrucci-
ons sobre els desplaçaments forçosos per
modificació de les plantilles dels centres
docents públics d’ensenyaments infantil i
primari i secundaris, i sobre les adjudicaci-
ons de destinacions provisionals als funci-
onaris i al personal interí del cos de mestres
i dels cossos de professorat d’ensenya-
ments secundaris per al curs 2003-2004
(DOGC núm. 3874, de 30.4.2003) publica,
a l’annex 6, en relació amb els cossos del
professorat de les escoles d’arts plàstiques
i disseny, les titulacions idònies per impartir
les especialitats que estableix el Reial de-
cret 1284/2002, de 5 de desembre (BOE
núm. 304, de 20.12.2002) i que no estaven
incloses a la taula de titulacions de l’annex
del Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC
núm. 3401, d’1.6.2001).

Atès que s’han detectat omissions en l’es-
mentat annex 6, escau modificar-lo.

Per això,

Resolc:

—1 L’annex 6 de la Resolució ENS/1151/
2003 queda redactat com segueix:

“ANNEX 6

Taula de titulacions

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY

701 Ceràmica
Llicenciat en belles arts
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (ceràmica), o
Graduat en arts aplicades (ceràmica artísti-
ca), o
Graduat en arts aplicades (disseny del re-
vestiment ceràmic), o
Graduat en arts aplicades (tècniques del vo-
lum), o
Graduat en ceràmica (escola de ceràmica),
o
Perit en ceràmica artística, o
Perit en tècnica ceràmica, o
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Tècnic superior en ceràmica artística, o
Tècnic superior en modelisme i matriceria
ceràmica

717 Joieria i orfebreria
Llicenciat en belles arts
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (orfebreria), o
Graduat en arts aplicades (orfebreria i joie-
ria), o
Graduat en arts aplicades (joieria), o
Graduat en arts aplicades (delineació artís-
tica), o
Graduat en arts aplicades (projectes), o
Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),
o
Graduat en arts aplicades (calcat), o
Graduat en arts aplicades (retolació i tra-
çats), o
Graduat en arts aplicades (dibuix publicita-
ri), o
Graduat en arts aplicades (cartells), o
Graduat en arts aplicades (il·lustració artís-
tica), o
Tècnic superior en joieria artística, o
Tècnic superior en orfebreria i argenteria ar-
tístiques

721 Mitjans audiovisuals
Llicenciat en comunicació audiovisual
Llicenciat en belles arts (imatge)
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (fotografia artís-
tica), o
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
(fotografia artística), o
Tècnic especialista en imatge i so, o
Tècnic superior en imatge, o
Tècnic superior en realització d’audiovisu-
als i espectacles

722 Mitjans informàtics
Llicenciat en belles arts (imatge)
Llicenciat en belles arts (disseny)
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
de disseny d’interiors (aparadorisme, arqui-
tectura efímera, elements de jardí, mobla-
ment, projectes i direcció d’obres de deco-
ració), o
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
de disseny industrial (mobiliari, modelisme i
maquetisme, modelisme industrial), o
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
de disseny gràfic (gràfica publicitària)
Llicenciat en belles arts o llicenciat en co-
municació audiovisual +:
Tècnic especialista en informàtica, o
Tècnic superior en administració de siste-
mes informàtics, o
Tècnic superior en sistemes de telecomuni-
cació i informàtics

COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY

816 Tècniques d’orfebreria i plateria
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-
nic +:
Graduat en arts aplicades (disseny d’orfe-
breria i joieria), o
Graduat en arts aplicades (joieria), o
Graduat en arts aplicades (orfebreria), o
Tècnic superior en joieria artística, o

Tècnic superior en orfebreria i argenteria ar-
tístiques

819 Tècniques murals
Títol de conservació i restauració de bens
culturals:
especialitat pintura (equivalent a diplomat)
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-
nic +:
Graduat en arts aplicades (pintura mural), o
Graduat en arts aplicades (tècniques i pro-
cediments murals), o
Graduat en arts aplicades (pintura).
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-
nic +:
Tècnic superior en arts aplicades i oficis ar-
tístics de la família arts aplicades al mur

821 Tècniques vidrieres
Títol de vidre (equivalent a diplomat)
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-
nic +:
Graduat en arts aplicades (vidrieres), o
Graduat en arts aplicades (vidrieria artísti-
ca)
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tèc-
nic +:
Tècnic superior en arts aplicades i oficis ar-
tístics de la família vidre artístic”

—2 S’obre un termini de presentació de
sol·licituds del 2 al 16 de juny de 2003,
ambdós inclosos, per al personal interí que
disposi d’alguna de les titulacions incorpo-
rades per la present modificació. La presen-
tació d’una nova sol·licitud en aquest ter-
mini anul·larà completament les peticions
formulades en una sol·licitud presentada en
el termini que preveia la base 9 de l’annex
2 de l’esmentada Resolució ENS/1151/
2003.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 20 de maig de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(03.136.132)

RESOLUCIÓ ENS/1557/2003, de 23 de
maig, de nomenament de funcionaris per
ocupar diversos llocs de treball del Depar-
tament d’Ensenyament (convocatòria de
provisió núm. EN/004/03).

Vista la Resolució ENS/418/2003, de 12
de febrer, de convocatòria de concurs es-
pecífic de mèrits i capacitats per a la provi-
sió de diversos llocs de treball del Departa-
ment d’Ensenyament (convocatòria de
provisió núm. EN/004/03, DOGC núm.
3832, de 27.2.2003);

De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’esmen-
ten tot seguit per ocupar el lloc de treball
que en cada cas s’especifica:

Senyora Núria Centelles Serra, cap de la
Secció de Formació.

Senyora Rosa Maria Mengual Alexandri,
responsable de la coordinació de la gestió
de llocs de treball.

Senyora Teresa Carrión Boned, respon-
sable de planificació i assessorament.

Senyora Montserrat Calderon Bonfill, Cap
del Negociat dels Règims de Previsió Soci-
al del Personal d’Administració i Serveis.

Senyora Montserrat Manubens Florensa,
responsable d’assessorament jurídic.

Senyora Cristina Carbó Alfonso, cap de
la Secció de Programació de Professorat
d’Ensenyaments Infantil i Primari.

Senyor José Manuel Pérez Iglesias, res-
ponsable de sistemes d’informació.

Senyora Consuelo Murillo Prades, respon-
sable de suport a l’usuari.

Senyora Inés Vasco Ordax, responsable
d’implantació i explotació.

Senyora Rosa Hoste Guasch, responsa-
ble de la coordinació i control de la gestió
informàtica dels procediments per a la pro-
visió de llocs de treball docents no univer-
sitaris.

Senyor Joan de Déu Domènech Gasull,
cap del Servei de Registre Informàtic de Pro-
fessorat.

Senyora Dolors Sardà Font, cap del Ser-
vei de Professorat d’Educació Secundària i
Règim Especial.

Senyora Montserrat de Figarolas Bosch,
responsable de reclamacions i recursos.

Senyor Salvador Moncunill Gras, respon-
sable del pressupost docent i seguiment.

—2 Els funcionaris que es relacionen tot
seguit cessen del lloc que en cada cas s’in-
dica amb motiu del nomenament resolt al
punt primer:

Senyora Montserrat Manubens Florensa
cessa del lloc de secretària de la Delegació
Territorial del Baix Llobregat-Anoia.

Senyora Rosa Hoste Guasch cessa del
lloc de cap del Negociat de Provisió de Llocs
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de Treball del Cos de Professors d’Ensenya-
ments Secundaris.

Senyor Joan de Déu Domènech Gasull
cessa del lloc de cap de la Secció de Re-
gistre Informàtic de Professorat.

Senyora Dolors Sardà Font cessa del lloc
de cap de la Secció de Provisió de Llocs de
Treball Docent d’Ensenyaments Secundaris
i Règim Especial.

—3 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de provisió de llocs de treball i promo-
ció professional dels funcionaris de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o, potestativa-
ment, el corresponent al lloc del seu domi-
cili en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
de conformitat amb el que preveuen els
articles 8.2, 14 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 23 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.140.060)

EDICTE de 19 de maig de 2003, pel qual
es notifica la resolució per la qual s’incoa
expedient disciplinari al funcionari del cos
subaltern de la Generalitat de Catalunya
senyor Daniel Bolivar Laguna.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució d’11 d’abril de
2003 del secretari general del Departament
d’Ensenyament, per la qual s’incoa expedi-
ent disciplinari al funcionari del cos subal-
tern senyor Daniel Bolivar Laguna, amb DNI
núm. 43.434.786 E, el darrer domicili cone-
gut del qual és a Vallirana, es notifica a la
persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, que la Resolució
d’incoació és a la seva disposició a les ofi-
cines de la Inspecció de Serveis del Depar-

tament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, i que se’l cita perquè el primer
dimecres, ultrapassades 48 hores després
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
comparegui a les 12 hores, a la planta 5B
de la Via Augusta, 202, 08021 Barcelona, a
fi de prendre-li declaració en relació amb
l’expedient disciplinari que es notifica per
aquest Edicte.

Barcelona, 19 de maig de 2003

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(03.128.114)

RESOLUCIÓ ENS/1554/2003, de 21 de
maig, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Acqua Alba, de Gualba.

El col·legi d’educació infantil i primària Ac-
qua Alba, de Gualba, amb número de codi
08017979, ocupa provisionalment l’edifici si-
tuat al pg. Montseny, 13, de Gualba.

Determinats col·legis d’educació infantil i
primària de la Delegació Territorial de Bar-
celona II (comarques) estan ubicats en edi-
ficis provisionals.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Acqua Alba, de Gualba, amb nú-
mero de codi 08017979, al c. Eugeni d’Ors,
15, de Gualba, amb efectes acadèmics i
administratius des de l’inici del curs escolar
2002-2003.

La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessà-
ries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 21 de maig de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.132.012)

RESOLUCIÓ ENS/1555/2003, de 21 de
maig, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Bemen 3, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Bemen 3, de Barcelona, per a
1 unitat de primer curs i 1 unitat de segon
curs de cicle formatiu de grau superior de
sistemes de telecomunicació i informàtics
(CFPS 0854) entre d’altres.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres Do-
cents de 7 de març de 2003, en aplicació
de la normativa esmentada, amb la finalitat
de disminuir el nombre d’unitats concerta-
des al centre Bemen 3, de Barcelona, s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes resul-
tant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb
el que disposen l’article 28 i següents del De-
cret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Bemen 3, de
Barcelona, amb codi 08031897, per dismi-
nució d’1 unitat concertada de primer curs
en el nivell de cicle formatiu de grau superior
de sistemes de telecomunicació i informàtics
(CFPS 0854), atès que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunica-
rà al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2002-2003
i s’inscriurà al Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar 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
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considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 21 de maig de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.132.013)

RESOLUCIÓ ENS/1594/2003, de 26 de
maig, per la qual es dóna publicitat del re-
sultat del sorteig públic realitzat per tal de
determinar la combinació de lletres a partir
de la qual es faran les ordenacions alfabè-
tiques en el procés de preinscripció i matrí-
cula d’alumnes de determinats ensenya-
ments per al curs escolar 2003-2004.

Atesa la Resolució ENS/384/2003, de 14
de febrer, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula d’alumnes als
centres docents sufragats amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general, d’arts plàstiques i disseny, d’idio-
mes en escoles oficials i de grau mitjà de
música i dansa, per al curs 2003-2004
(DOGC núm. 3830, de 25.2.2003), i el De-
cret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual s’es-
tableix el règim d’admissió d’alumnat als
centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics, i d’acord amb el
resultat del sorteig públic del dia 26 de maig
de 2003, fet a la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament, per dirimir les situa-
cions d’empat del procés de preinscripció i
matrícula de l’ensenyament del primer cicle
de l’educació infantil,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar la com-
binació de la primera i la segona lletra del
primer cognom, a partir de la qual es faran
les ordenacions alfabètiques en les situa-
cions d’empat en el procés de preinscrip-
ció i matrícula d’alumnes de l’ensenyament
del primer cicle de l’educació infantil, per
al curs escolar 2003-2004, que és la se-
güent: XV.

Barcelona, 26 de maig de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.141.113)


