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RESOLUCIÓ ENS/1826/2003, de 6 de juny,
per la qual es deixa sense efecte la Reso-
lució ENS/1516/2003, de 20 de maig, per
la qual s’implanta un determinat ensenya-
ment en el col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sitges, de Sitges.

Per la Resolució ENS/533/2002, de 8 de
març, es va implantar l’ensenyament d’edu-
cació primària al col·legi d’educació infantil
i primària Sitges, amb número de codi
08053583, de Sitges, amb efectes acadè-
mics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2002-2003 (DOGC núm. 3598, de
19.3.2002).

Atès que per error s’ha donat publicitat a
la Resolució ENS/1516/2003, de 20 de
maig, mitjançant la qual s’implanta de nou
l’ensenyament esmentat abans, en el ma-
teix col·legi d’educació infantil i primària
(DOGC núm. 3893, de 28.5.2003), s’ha de
procedir a deixar sense efecte aquesta Re-
solució;

Per això,

Resolc:

Deixar sense efecte la Resolució ENS/
1516/2003, de 20 de maig, per la qual s’im-
planta un determinat ensenyament en un
col·legi d’educació infantil i primària de Sit-
ges.

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 a partir de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, 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, 6 de juny de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.156.073)
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RESOLUCIÓ ENS/1825/2003, de 4 de juny,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a dos col·legis d’educació
infantil i primària.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de dos
col·legis d’educació infantil i primària, per
atribuir-los una nova denominació específi-
ca, es van instruir els expedients correspo-
nents.

Havent-se comprovat als expedients es-
mentats que els centres compleixen els re-
quisits 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 als col·legis d’educació infantil i
primària que figuren a l’annex d’aquesta Re-
solució les noves denominacions específi-
ques que s’hi detallen.

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

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

Barcelona, 4 de juny de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Sant Pere de Vilamajor.
Unitat de població: Sant Pere de Vilamajor.
Codi de centre: 08027183.
Adreça: c. Sant Marçal, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Denominació específica actual: de Sant Pere
de Vilamajor.
Nova denominació específica: Torre Roja.

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Unitat de població: Sant Cugat del Vallès.
Codi de centre: 08025927.

Adreça: av. Ragull, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Denominació específica actual: Joaquima
Pla i Farreras.
Nova denominació específica: Pi d’en Xandri.

(03.143.034)

RESOLUCIÓ ENS/1827/2003, de 4 de juny,
per la qual s’implanten cicles formatius de
formació professional de grau mitjà o de
grau superior a diversos centres docents
públics.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius de formació professional
específica, del seu currículum i la seva ava-
luació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional es-
pecífica aconsella la reestructuració de
l’oferta per tal d’adequar-la a les necessi-
tats i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments en diversos centres docents públics.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,
aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius des de l’inici del curs escolar
2003-2004, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex.

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

Barcelona, 4 de juny de 2003

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

CFPM: cicles formatius de formació professional
de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de formació
professional de grau superior.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Codi: 08013275.
Denominació: IES-SEP Escola del Treball.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Codi: 08034138.
Denominació: IES Poblenou.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Codi: 08052581.
Denominació: IES Miquel Tarradell.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: integració social.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Codi: 08016781.
Denominació: IES-SEP Esteve Terradas i Illa.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Municipi: el Prat de Llobregat.
Codi: 08047492.
Denominació: IES Ribera Baixa.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: desenvolupament d’aplicacions in-
formàtiques.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Codi: 08041519.
Denominació: IES Martí Dot.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: laboratori.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Terrassa.
Codi: 08030339.
Denominació: IES de Terrassa.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: operacions de transformació de
plàstics i cautxú.

Municipi: Badia del Vallès.
Codi: 08042342.
Denominació: IES de Badia del Vallès.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: administració de sistemes infor-
màtics.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Barcelonès
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
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Codi: 08019401.
Denominació: IES Provençana.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: realització i plans d’obres.

Comarca: Osona
Municipi: Manlleu.
Codi: 08040552.
Denominació: IES Antoni Pous i Argila.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: indústria alimentària.

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: Granollers.
Codi: 08043644.
Denominació: IES Carles Vallbona.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: administració i finances.

Municipi: Montmeló.
Codi: 08052980.
Denominació: IES Montmeló.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: perruqueria.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Garrotxa
Municipi: Olot.
Codi: 17005893.
Denominació: IES Bosc de la Coma.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: comerç.

Comarca: Gironès
Municipi: Girona.
Codi: 17006939.
Denominació: IES Santa Eugènia.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca: Segarra
Municipi: Cervera.
Codi: 25005685.
Denominació: IES La Segarra.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: gestió del transport.

Comarca: Segrià

Municipi: Lleida.
Codi: 25002726.
Denominació: IES-SEP Guindàvols.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Codi: 25005442.
Denominació: IES Escola del Treball.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: fabricació industrial de fusteria i
moble.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona.
Codi: 43006125.
Denominació: IES Campclar.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: gestió administrativa.

Codi: 43006630.
Denominació: IES Pere Martell.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: producció en indústries d’arts grà-
fiques.

CFPS: prevenció de riscos professionals.

Codi: 43009722.
Denominació: IES Cal·lípolis.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: estètica.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES
DE L’EBRE

Comarca: Montsià
Municipi: la Sénia.
Codi: 43006681.
Denominació: IES de la Sénia.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: producció de fusta i moble.

Comarca: Terra Alta
Municipi: Gandesa.
Codi: 43001243.
Denominació: Centre de Capacitació Agrària.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: elaboració de vins i altres begudes.

(03.143.031)

RESOLUCIÓ ENS/1828/2003, de 23 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Santa Anna, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Santa Anna, de Lleida,
en petició d’autorització d’ampliació del
primer cicle d’educació infantil, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Santa Anna, de Lleida, per ampliació del
primer cicle d’educació infantil, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

Lleida, 23 de maig de 2003

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002234
Denominació: Santa Anna.
Adreça: Rambla d’Aragó, 15
Titular: Santa Anna Germanes de la Caritat.
NIF: Q2200011A.

S’autoritza l’ampliació del nivell d’educa-
ció infantil amb 6 unitats de primer cicle amb
capacitat per a 82 llocs escolars, i amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil.
6 unitats amb capacitat per a 82 llocs es-

colars.
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 144 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capa-

citat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

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

(03.135.161)

RESOLUCIÓ ENS/1849/2003, d’11 de
juny, per la qual es declara aprovada la llis-
ta definitiva d’aspirants admesos i exclosos
a la convocatòria de proves per a la provi-
sió de places de funcionari docent d’accés
al cos de professors d’ensenyament secun-
dari, torn especial, en l’especialitat de psi-
cologia i pedagogia.

Per la Resolució ENS/1506/2003, de 16
de maig, es va declarar aprovada la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos
en el procediment selectiu d’accés al cos
de professors d’ensenyament secundari,
torn especial, en l’especialitat de psicolo-
gia i pedagogia convocat per Resolució
ENS/986/2003, de 14 d’abril (DOGC núm.
3868, de 22.4.2003), la qual es va exposar
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment i en cadascuna de les seves delega-
cions territorials.

Una vegada finalitzat el termini per pre-
sentar-hi reclamacions i per tal de donar
compliment a la base 4.3 de la Resolució
de ENS/986/2003, de 14 d’abril,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a la convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionari docent d’accés al cos de
professors d’ensenyament secundari, torn
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especial, en l’especialitat de psicologia i
pedagogia feta pública per Resolució ENS/
986/2003, de 14 d’abril, que figura expo-
sada a la seu central del Departament d’En-
senyament i a cadascuna de les seves de-
legacions territorials, les adreces de les
quals consten a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 L’acte de presentació i l’inici de la
prova coneixements de les dues llengües
oficials a Catalunya, al qual queden citats
els aspirants admesos, es realitzarà el dia
26 de juny de 2003, a les 10 hores, a l’Ins-
titut d’Educació Secundària Icària (C. Dr.
Trueta, 81, 08005 Barcelona).

En l’acte de presentació els aspirants ad-
mesos al·legaran tots els mèrits que consi-
derin oportuns, segons el barem que es
publica a l’annex 1 de la Resolució ENS/
986/2003, de 14 d’abril, i lliuraran al tribu-
nal els documents justificatius correspo-
nents, juntament amb el full d’autobarem.

L’aspirant que no assisteixi a l’acte de pre-
sentació serà exclòs del procediment selec-
tiu.

—3 Declarar exclosos del procediment
amb caràcter definitiu els aspirants que fi-
guren a la llista d’exclosos.

—4 El fet de figurar a la llista d’admesos
no implica el reconeixement als interessats
de la possessió dels requisits exigits per
participar al procediment selectiu d’accés
al cos de professors d’ensenyament secun-
dari, torn especial, en l’especialitat de psi-
cologia i pedagogia.

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 la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a partir 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, 11 de juny de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

SEU CENTRAL
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
(CIUTAT)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
(COMARQUES)
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.

(03.161.067)

EDICTE de 19 de maig de 2003, pel qual
es notifica una resolució sobre un expedient
de reclamació de responsabilitat patrimo-
nial.

Atès que no ha estat possible practicar
la notificació al senyor Mamadu Samba Di-
allo de la resolució de 13 de gener de 2003,
de la reclamació de danys i perjudicis ar-
ran dels danys patits al seu vehicle, i en
aplicació del que preveuen els articles 59.4
i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es
notifica que la resolució esmentada és a
disposició de l’interessat a les dependèn-
cies de la Delegació Territorial d’Ensenya-
ment de Barcelona II (comarques), carrer
Casp, núm. 15, 08010 Barcelona, de di-
lluns a divendres en hores d’oficina, i durant
un termini màxim de 10 dies hàbils, comp-
tats a partir de l’endemà de la data de
publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de maig de 2003

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

(03.128.035)

ORDRE ENS/269/2003, de 13 de juny, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions a les associaci-
ons de mares i pares d’alumnes per a l’or-
ganització del servei d’acollida d’infants, en
els centres sufragats amb fons públics de
Catalunya que imparteixen l’educació infantil
(de 3 a 6 anys) i/o l’educació primària, du-
rant el curs escolar 2003-2004.

L’acollida d’infants fora de l’horari esco-
lar té per objecte facilitar la conciliació de la
vida familiar i laboral posant a disposició de
les famílies uns espais, unes activitats i uns
professionals responsables dels infants
durant el temps previ a l’inici de l’activitat
escolar.

L’acollida matinal es troba particularment
estesa en centres amb alumnat d’educació
infantil i d’educació primària, i sovint són les
associacions de mares i pares d’alumnes qui
l’organitzen.

El Departament d’Ensenyament vol afa-
vorir la conciliació de la vida laboral i fami-
liar destinant ajuts per a la prestació del
servei d’acollida de nens i nenes escolarit-
zats en centres docents d’educació infantil
i d’educació primària sufragats amb fons
públics.

Per tot això, de conformitat amb el que
estableix el capítol 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 atribu-
ïdes en l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions a les associacions de
mares i pares d’alumnes per a l’organitza-
ció del servei d’acollida d’infants, en els
centres sufragats amb fons públics de
Catalunya que imparteixin l’educació infan-
til (de 3 a 6 anys) i/o primària, durant el curs
escolar 2003-2004.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

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

Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts un

import total màxim de 900.000,00 euros, dels
quals 300.000,00 es finançaran amb càrrec
a l’aplicació 1304 D/481130700/3212 del
pressupost vigent, i els 600.000,00 euros
restants, amb càrrec a l’aplicació correspo-
nent del pressupost de 2004.

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-
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des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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, 13 de juny de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

1. Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria públi-

ca la concessió de subvencions a les asso-
ciacions de mares i pares d’alumnes que
organitzin el servei d’acollida d’infants,
abans de l’inici de les activitats escolars del
matí, en els centres sufragats amb fons pú-
blics de Catalunya que imparteixin ensenya-
ments d’educació infantil i/o d’educació pri-
mària, durant el curs escolar 2003-2004.
L’import de la subvenció es destinarà ínte-
grament a minorar el cost del servei per a
tots els alumnes que s’hi acullin.

2. Caràcter del servei
El servei d’acollida d’infants ha d’ésser un

temps actiu per als nens i nenes, que pos-
sibiliti la realització d’activitats lúdiques, ar-
tístiques o esportives, la preparació de tas-
ques escolars, la lectura i l’ús de la biblioteca
o altres, amb exclusió de les activitats prò-
pies dels programes escolars. En totes
aquestes activitats la llengua d’ús serà la
catalana.

En qualsevol cas, l’activitat haurà de ser
aprovada pel consell escolar en els centres
docents públics i pels titulars en els centres
docents privats sufragats amb fons públics.

3. Beneficiaris de les subvencions
Poden sol·licitar les subvencions totes les

associacions de mares i pares d’alumnes de
centres sufragats amb fons públics de
Catalunya que organitzin el servei d’acolli-
da d’infants en els termes establerts en
aquesta Ordre, sempre que estiguin legal-
ment constituïdes i amb les dades actualit-
zades al Registre únic d’entitats o en tràmit
d’actualització, en les condicions següents:

a) El servei d’acollida s’ha de dur a ter-
me en el mateix centre docent, en els locals
i espais de lleure que la direcció determini.

b) El servei d’acollida haurà de prestar-
se durant tots els dies lectius del calendari
escolar.

c) Disposi de l’assegurança a què es re-
fereix la base 8 d’aquesta disposició.

4. Mòduls subvencionables
Cada grup de 13 a 27 infants constituirà

un mòdul subvencionable. A partir de 28
se’n consideraran dos.

5. Límit de mòduls subvencionats
Es podran concedir subvencions per a un

màxim de 2 mòduls per a cada centre do-
cent.

En el cas que en un centre docent el servei
d’acollida fos prestat per més d’una asso-
ciació de mares i pares d’alumnes, es dis-
tribuiran les subvencions de forma propor-
cional al nombre d’alumnes beneficiaris del
servei d’acollida associat a cada una d’elles.

6. Compatibilitat i concurrència
L’import de la subvenció concedida en

cap cas no pot ser d’una quantitat que,
aïlladament o en concurrència amb subven-
cions d’altres entitats públiques o privades,
superi el cost del servei d’acollida.

7. Dotació econòmica
L’import de la subvenció per a cada mòdul

serà el resultat de dividir l’import total del
crèdit disponible pel nombre total de mò-
duls corresponents a les sol·licituds adme-
ses. En qualsevol cas, l’import màxim con-
cedit per a cada mòdul serà de 1.500,00
euros per curs.

8. Assegurança
L’associació de mares i pares d’alumnes

ha de contractar una assegurança de res-
ponsabilitat civil per cobrir els riscs derivats
del desenvolupament del servei d’acollida
front a usuaris i tercers, amb uns límits
mínims de 150.000,00 euros per víctima i
1.200.000,00 euros per sinistre, d’acord
amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel
qual es regula l’ús social dels edificis dels
centres docents públics, modificat pel De-
cret 333/2002, de 19 de novembre.

9. Lloc i termini de presentació de les
sol·licituds

9.1 La sol·licitud de subvenció, juntament
amb el pressupost detallat de l’activitat de
despeses i ingressos, es podrà presentar del
20 de juny al 10 de juliol de 2003, ambdós
inclosos, d’acord amb els models normalit-
zats, els quals es trobaran a les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament
o a través d’Internet a la web del Departa-
ment d’Ensenyament (www.gencat.net/
ense).

9.2 La sol·licitud es pot efectuar pels mit-
jans telemàtics del portal de l’Administració
Oberta de Catalunya http://www.cat365.net,
o per qualsevol dels mitjans que estableix l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú. En el cas de presentar la sol·licitud
pels mitjans telemàtics del portal, caldrà que
la persona sol·licitant faci servir com a regis-
tre d’usuari, el número que li va ser assignat
a l’AMPA pel Registre únic d’entitats jurídi-
ques del Departament de Justícia i Interior.

9.3 Les sol·licituds realitzades per mit-
jans telemàtics es consideren presentades
davant l’Administració quan s’enregistrin en

el Registre telemàtic de l’Administració
Oberta de Catalunya, i quedi constància de
les dades següents: número de registre
d’entrada, data i hora de presentació, tipus
de document i assumpte, identificació de la
persona sol·licitant o de la persona repre-
sentant, i identificació de l’òrgan al qual
s’adreça la sol·licitud.

9.4 Les sol·licituds presentades telemà-
ticament tenen els mateixos efectes jurídics
que les presentades per la resta de mitjans
admesos en dret.

10. Resolució i publicitat
10.1 Es delega en el director general de

Centres Docents la facultat per resoldre
aquesta convocatòria.

10.2 La resolució del director general de
Centres Docents de concessió i desestima-
ció de les subvencions es notificarà a les
persones interessades. A més a més, la
resolució es farà pública al tauler d’anuncis
de la seu central del Departament d’Ense-
nyament, i als taulers de les delegacions
territorials corresponents.

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

11. Presentació de la documentació jus-
tificativa

11.1 La percepció de la subvenció res-
ta condicionada a l’aportació de la docu-
mentació justificativa de la seva realització
i del compliment dels requisits que preveu
aquesta convocatòria.

11.2 La documentació just i f icat iva
s’haurà de presentar abans del 25 de juny
de 2004 a les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament.

11.3 La justificació s’haurà de fer mit-
jançant la següent documentació:

Escrit de tramesa, indicant la documen-
tació que s’adjunta i declaració conforme els
fons percebuts s’han destinat íntegrament
a minorar el cost del servei per a tots els
alumnes usuaris, d’acord amb el model
normalitzat.

Memòria descriptiva de l’activitat.
Relació detallada d’ingressos i despeses

de l’activitat al llarg del curs, d’acord amb
el pressupost presentat en la sol·licitud. Les
dades que han de constar en la relació són:
la data i número de factura o comprovant
de despesa, el NIF i nom de l’empresa, el
concepte i l’import.

Justificants de la totalitat de la despesa.
Sigui en factures i rebuts de l’empresa que
ha prestat els serveis, o sigui mitjançant la
presentació de les nòmines de la persona o
persones contractades, l’acreditació de l’in-
grés en concepte de retenció a compte de
l’IRPF i documentació acreditativa d’estar
al corrent de les quotes de la Seguretat
Social.

12. Abonament de la subvenció
La subvenció s’abonarà en dos paga-

ments ingressats en el compte bancari que
s’indiqui a la sol·licitud.

El primer pagament, en concepte de bes-
treta, consistirà en un terç de la subvenció,
i es lliurarà dintre del primer trimestre del
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curs escolar. La resta de l’import es lliurarà
un cop hagi estat justificada correctament
la subvenció en temps i forma.

13. Control
El beneficiari té l’obligació de facilitar tota

la informació que li sigui requerida per la In-
tervenció General de la Generalitat, la Sin-
dicatura de Comptes i la resta d’òrgans
competents.

14. Revocació de la subvenció
L’incompliment per part del destinatari de

les condicions establertes en aquestes bases,
comportarà la revocació de la subvenció en
els termes establerts a la normativa vigent.

(03.162.064)

RESOLUCIÓ ENS/1866/2003, de 4 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Frederic Mistral-Tècnic Eulàl ia, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Frederic Mistral-Tècnic
Eulàlia, de Barcelona, en petició d’autorit-
zació de l’ampliació d’unitats de batxillerat,
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 per ampliació d’unitats dels
ensenyaments de batxillerat del centre do-
cent privat Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia,
de Barcelona, en els termes que s’especi-
fiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar des de l’ende-
mà 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
procediment administratiu comú.

Barcelona, 4 de juny de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08012027.
Denominació: Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.
Adreça: c. Lluís Muntadas, 3-5-7.
Altres adreces: c. Pere II de Montcada, 8,
cantonada pg. Reina Elisenda de Montcada,
20-22
Titular: Fundació Privada Collserola
NIF: G60782448.

S’autoritza l’ampliació d’unitats dels en-
senyaments de batxillerat següents: 2 uni-
tats amb capacitat per a 70 llocs escolars
de la modalitat d’arts; i 2 unitats amb capa-
citat per a 70 llocs escolars de la modalitat
de ciències de la natura i la salut, amb efec-
tes des de l’inici del curs 2002-03.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 18 unitats de parvulari
amb capacitat per a 430 llocs escolars (12
unitats situades al c. Lluís Muntadas, 3-5-
7; i 6 unitats situades al c. Pere II de
Montcada, 8, cantonada pg. Reina Elisenda
de Montcada, 20-22).

Educació primària: 36 unitats amb capa-
citat per a 900 llocs escolars (situades al c.
Lluís Muntadas, 3-5-7).
Educació secundària:

Educació secundària obligatòria: 10 uni-
tats de primer cicle amb capacitat per a 300
llocs escolars i 10 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 300 llocs escolars (situades
al c. Pere II de Montcada, 8, cantonada pg.
Reina Elisenda de Montcada, 20-22).

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 140 llocs escolars, 4
unitats de la modalitat de ciències de la
natura i de la salut amb capacitat per a 140
llocs escolars, 4 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars i 4 unitats de la moda-
litat de tecnologia amb capacitat per a 140
llocs escolars (situades al c. Pere II de
Montcada, 8, cantonada pg. Reina Elisenda
de Montcada, 20-22).

(03.143.030)

RESOLUCIÓ ENS/1868/2003, de 5 de juny,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat Escuela Prof.
Ind. María Auxiliadora, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escuela Prof. Ind. María
Auxiliadora, de Barcelona, en petició d’au-
torització de cessament d’activitats, 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, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Escuela Prof. Ind. María
Auxiliadora, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran a
l’institut d’educació secundària Vall d’He-
bron, codi 08052700, de Barcelona.

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

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

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

Barcelona, 5 de juny de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014221.
Denominació: Escuela Prof. Ind. María Au-
xiliadora.
Adreça: c. Saldes, 2.
Titular: Inst. de filles de Maria Aux. (salesi-
ans de Sant Joan Bosco).
NIF: Q0800837G.

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

(03.143.049)

RESOLUCIÓ ENS/1869/2003, de 4 de juny,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Montcada i Reixac II, de
Montcada i Reixac.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
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la llar d’infants Montcada i Reixac II, de
Montcada i Reixac, en petició d’autoritza-
ció d’obertura d’un centre docent privat, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació 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 Montcada i Reixac II, de Montcada i
Reixac, per transformació d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sabadell, 4 de juny de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental
Municipi: Montcada i Reixac.
Localitat: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08049099.
Denominació: Montcada i Reixac II.
Adreça: c. Domènec Fins, 35.
Titular: Coop. de Guarderies de Montcada
i Reixac.
NIF: F08804049.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Montcada i Reixac II, de Montcada i
Reixac, per transformació de la llar d’infants
amb la denominació específica Montcada i
Reixac II.

S’autoritza el trasllat de locals del centre
al camí de Font Freda, s/n, de Montcada i
Reixac, amb efectes a partir de l’inici del
curs escolar 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:

3 unitats de primer cicle (llar d’infants)
amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(03.143.039)


