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ORDRE ENS/373/2003, de 21 d’agost, per
la qual es modifiquen els preus públics per
utilitzar el servei d’allotjament i manutenció
per part dels escolars que assisteixen als
camps d’aprenentatge del Departament
d’Ensenyament, per al curs 2003-2004.
L’Ordre de 4 de novembre de 1999, per
tal de fixar el preu públic per a la utilització
del servei d’allotjament i manutenció, vinculava el seu import a una de les tarifes aplicades a la xarxa d’albergs de la Generalitat
de Catalunya. Sembla oportú ara, establir
el preu directament per part del Departament d’Ensenyament alhora que se’n preveu la vigència per cursos acadèmics.
En general aquest servei complementari
s’obté utilitzant les instal·lacions alienes al Departament d’Ensenyament, com la xarxa d’Albergs de Joventut o altres equipaments. En
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alguns casos, però, s’utilitzen instal·lacions
pròpies del Departament d’Ensenyament.
D’altra banda, de les tres instal·lacions del
Departament d’Ensenyament que ofereixen
el servei d’allotjament i manutenció, l’Escola Llar Morelló, d’Esterri d’Àneu ha estat
destinada a altres usos, per la qual cosa cal
excloure-la de la relació d’instal·lacions.
Atès que al servei d’allotjament i manutenció li és d’aplicació l’article 22 de la Llei 15/
1997, de 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, i
d’acord amb l’article 23 de l’esmentada Llei
sobre la creació i la modificació dels preus públics;
A proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,
Ordeno:
Article 1
Modificar els preus públics per utilitzar el
servei d’allotjament i manutenció al Complex Educatiu de Tarragona i a l’Escola Llar
Lluís Maria Mestres i Martí, d’Olot, per part
de l’alumnat dels camps d’aprenentatge de
Tarragona, i de la Garrotxa, respectivament,
durant el curs acadèmic 2003-2004, que
queden establerts de la manera següent:
Per utilitzar el servei de pensió completa
(allotjament i manutenció): 18,50 euros per
persona i dia.
Per utilitzar el servei de manutenció (dinar o sopar): 5,50 euros per àpat.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord la disposició final del Decret esmentat;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
Article 1
Reconèixer al col·legi d’educació infantil
i primària que es detalla a l’annex d’aquesta disposició, creat pel Decret 169/2003, de
8 de juliol, l’inici de la seva activitat administrativa des de l’1 de juliol de 2002, amb
els termes que s’hi especifiquen.
Article 2
Els efectes acadèmics i administratius
dels ensenyaments que s’implanten són des
de l’inici del curs escolar 2002-2003.
Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres
Docents i la Direcció General de Recursos
Humans perquè adoptin les mesures complementàries que exigeixi el funcionament
d’aquest nou col·legi d’educació infantil i
primària.
Barcelona, 19 d’agost de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX

Article 2
Els preus públics seran exigibles abans
de la prestació del servei.
Article 3
Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació les exempcions i bonificacions establertes en la legislatura vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.
Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb l’article 1 d’aquesta
Ordre s’ingressaran al compte corrent del
centre docent i seran gestionats pel centre
pels procediments que preveu l’esmentada
Llei 4/1988, i la normativa que la desplega.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Gironès
Municipi: Salt.
Unitat de població: Salt.
Codi de centre: 17007919.
Adreça: c. de Pep Ventura, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’hi implanten: educació infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Salt, 5.

RESOLUCIÓ ENS/2706/2003, de 19
d’agost, per la qual s’aprova la revocació
de la subvenció concedida a la llar d’infants
Sagrats Cors, de Torelló.

RESOLUCIÓ ENS/2705/2003, de 19
d’agost, per la qual es disposa el començament de les activitats d’un col·legi d’educació infantil i primària de Salt.
Mitjançant el Decret 169/2003, de 8 de
juliol (DOGC núm. 3928, de 18.7.2003), es
va crear un col·legi d’educació infantil i primària a Salt.

Mitjançant la Resolució de 22 de gener
de 2003 del director general de Centres
Docents del Departament d’Ensenyament
s’inicià l’expedient de revocació de la sub-

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(03.217.120)

Si bé el centre ha sol·licitat la modificació
de l’autorització d’obertura per a l’autorització de tres unitats de llars d’infants, les
quals consten al projecte de centre, aprovat segons la Resolució de 25 de juny de
2002, l’existència d’aquest projecte no suposa l’autorització definitiva per a les tres
unitats de primer cicle d’educació infantil
sol·licitades. Així mateix, malgrat hagi presentat tota la documentació requerida, tot i
que sigui amb posterioritat a la publicació
de la Resolució de 5 de desembre, com que
actualment el centre no té autoritzada cap
unitat de primer cicle d’educació infantil, no
pot ésser beneficiari de cap subvenció per
a aquest cicle.
Atès que s’ha tramitat l’expedient d’acord
amb el que estableixen l’Ordre de 4 de setembre de 2002, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants a les llars d’infants i als centres d’educació infantil de primer cicle de Catalunya
de titularitat privada sense ànim de lucre; el
capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
i el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius; que s’ha efectuat el
tràmit d’audiència, i que el centre ha presentat les al·legacions que ha considerat
oportunes,
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:

(03.212.035)

Mitjançant la Resolució ENS/3718/2002,
de 5 de desembre, per la qual es resol el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants a les llars d’infants i als centres d’educació infantil de primer cicle de Catalunya de
titularitat privada sense finalitat de lucre
(DOGC núm. 3789, de 27.12.2002), s’atorga una subvenció a la llar d’infants Sagrats
Cors, de Torelló, amb codi 08030546, per a
les unitats de maternal i jardí d’infància, del
nivell de llar d’infants, i per un import total de
19.008,00 euros.

Barcelona, 21 d’agost de 2003

venció concedida a la llar d’infants Sagrats
Cors, de Torelló, atès que el centre no compleix el requisit que s’esmenta a la base 2a)
que consta a l’annex 1 de l’Ordre ENS/311/
2002, de 4 de setembre (DOGC núm. 3721,
de 17.9.2002), per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants
a les llars d’infants i als centres d’educació
infantil de primer cicle de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre, en no
disposar d’autorització com a centre d’educació infantil de primer cicle.
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Revocar la subvenció atorgada a la llar
d’infants Sagrats Cors, de Torelló, mitjançant la Resolució ENS/3718/2002, de 5 de
desembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades a l’escolarització d’infants a les
llars d’infants i als centres d’educació infantil
de primer cicle de Catalunya de titularitat
privada sense finalitat de lucre, atès que el
centre no disposava de l’autorització necessària.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, de conformitat amb el que disposa
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, els interessats poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ
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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 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.

que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 19 d’agost de 2003

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Comarca: Maresme.
Escola oficial d’idiomes, amb codi de centre 08052931, ubicada al c. d’Onofre Arnau,
s/n, de Mataró.
Ensenyaments d’idiomes que s’implanten:
anglès; francès; alemany; català; castellà.
S’atribueix al centre la denominació específica: “del Maresme”.
Es reconeix la seva activitat administrativa des de l’1 de juliol de 2002.
Els efectes acadèmics dels ensenyament
que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2002-2003.

(03.210.118)

RESOLUCIÓ ENS/2707/2003, de 20
d’agost, per la qual es disposa l’inici d’activitats de diverses escoles oficials d’idiomes.
Mitjançant el Decret 167/2003, de 8 de
juliol (DOGC núm. 3928, de 18.7.2003), es
van crear diverses escoles oficials d’idiomes.
Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Reconèixer a les escoles oficials d’idiomes que consten a l’annex d’aquesta Resolució, creades pel Decret 167/2003, de 8
de juliol, l’inici de la seva activitat administrativa des de la data que s’indica per a cada
centre a l’annex d’aquesta disposició, amb
els termes que s’hi especifiquen.
—2 Els efectes acadèmics dels ensenyaments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar que s’indica per a cada centre
a l’annex d’aquesta disposició.
—3 Autoritzar la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Recursos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funcionament d’aquestes escoles.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
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 potestativament 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 publicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs

Barcelona, 20 d’agost de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Baix Camp.
Escola oficial d’idiomes, amb codi de centre 43009710, ubicada a la ctra. d’Osca, 1,
de Reus.
Ensenyaments d’idiomes que s’implanten:
anglès; francès; alemany; català; castellà.
S’atribueix al centre la denominació específica: “de Reus”.
Es reconeix la seva activitat administrativa des de l’1 de juliol de 2001.
Els efectes acadèmics dels ensenyament
que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2001-2002.
(03.213.116)

RESOLUCIÓ ENS/2756/2003, de 8 de setembre, de modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent estranger The
British School of Barcelona, de Castelldefels.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament en petició
d’ampliació d’instal·lacions i d’increment de
la capacitat autoritzada del centre docent
estranger The British School of Barcelona,
de Castelldefels, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; el Reial decret
806/1993, de 28 de maig, sobre règim de
centres docents estrangers a Espanya; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

centre docent estranger The British School
of Barcelona, de Castelldefels, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 8 de setembre de 2003
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Delegació territorial: Baix Llobregat.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Núm. de codi: 08015892.
Denominació: The British School of Barcelona.
Adreça: c. de Ginesta, 26.
Titular: The Anglo-American School, SA.
NIF: A58129107.
S’autoritza l’ampliació d’instal·lacions a la
mateixa adreça on està ubicat el centre.
S’autoritza l’ampliació de 450 llocs escolars de la capacitat autoritzada. La capacitat total del centre passa a ser de 900 llocs
escolars.
Composició del centre:
Nivells autoritzats: nursery (de 3 anys
d’edat) fins al curs year 13 (de 18 anys
d’edat).
(03.248.096)

RESOLUCIÓ ENS/2759/2003, de 8 de setembre, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir 15 places en
règim de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament (núm. de registre de
convocatòria L001/03).
Atès l’Acord de la Comissió de Govern
per a Assumptes Institucionals i Socials de
la Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova l’oferta pública per a l’any 2003, de 25
places per a personal laboral fix dels departaments de la Presidència, d’Ensenyament
i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, publicat
per Resolució GRI/842/2003, de 25 de març
(DOGC núm. 3860, de 8.4.2003);

Resolc:

Atès l’establert en el V Conveni col·lectiu
únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, fet públic per Resolució de 16
de novembre de 2000 (DOGC núm. 3332,
de 21.2.2001), i a la resta de disposicions
que siguin d’aplicació;

—1 Autoritzar l’ampliació de les instal·lacions i l’ampliació dels llocs escolars del

Atesa la Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC
núm. 2553, de 9.1.1998), de política lingüís-
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tica i la Llei 15/1997, de 24 de desembre
(DOGC núm. 2548, de 31.12.1997), de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya;
Atesa la Resolució ENS/3262/2002, de
12 de novembre (DOGC núm. 3763, de
18.11.2002), per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics dependents del Departament
d’Ensenyament per al curs 2002-2003;
Una vegada que la Intervenció Delegada
del Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d’intervenció;
En ús de les competències que m’atribueix l’article 20.5 del V Conveni col·lectiu únic
de l’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i d’acord
amb el que estableix l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre (DOGC núm.
1334, de 22.12.1989), d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat,

Resolc:
—1 Convocar el procés selectiu de nou
accés per cobrir 15 places en règim de
personal laboral fix, de conformitat amb les
bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
—2 Els llocs de treball objecte d’aquesta
convocatòria així com les característiques i
el seu contingut funcional són els que es
detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats podran
interposar recurs potestatiu de reposició
davant el secretari general del Departament
d’Ensenyament en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, o directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que
preveuen 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de setembre de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX 1
Bases de la convocatòria
—1 Normes generals
1.1 Es convoca el procés selectiu de
nou accés per proveir 15 places de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament.

Els llocs de treball objecte d’aquesta
convocatòria, així com les funcions que els
hi corresponen, són els que es detallen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució.
Les places que s’especifiquen a l’annex
3 d’aquesta Resolució es reserven per als
aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït. En el cas que quedin
desertes, s’acumularan a la resta del torn
lliure.
1.2 La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que estableixen el V Conveni col·lectiu únic de l’àmbit de Catalunya
del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya; la Llei 15/1997, de 24 de desembre (DOGC núm. 2548, de 31.12.1997), de
taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, quant a les taxes d’inscripció en
les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d’11
de juny (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002),
sobre l’acreditació del coneixement del
català i aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de
Catalunya; a l’Ordre CLT/197/2002, de 12
de juny (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002),
sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de
català de la Direcció General de Política Lingüística; al Decret 389/1996, de 2 de desembre (DOGC núm. 2291, d’11.12.1996),
pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels
estats membres de la Unió Europea a la
funció pública de l’Administració de la Generalitat; el Decret 66/1999, de 9 de març
(DOGC núm. 2852, de 22.3.1999), sobre
l’accés a la funció pública de les persones
amb discapacitat i dels equips de valoració
multiprofessional; i les presents bases.
1.3 D’acord amb el que estableixen
l’article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost
(BOE núm. 185, de 3.8.1984), l’article 42
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509/Annex, de 3.11.1997),
i l’article 3 del Decret 161/2002, d’11 de
juny, els aspirants al llarg del procés selectiu han de acreditar el coneixement de
la llengua catalana, tant en la expressió
oral com en la escrita, en el grau adequat
a les funcions pròpies de les places convocades.
1.4 De conformitat amb el que estableix
l’article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants admesos
en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en
l’expressió oral com en l’escrita, en el grau
adequat a l’exercici de les funcions pròpies
de les places convocades. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la prova que
s’especifica en la base 6.
—2 Requisits de participació a la convocatòria
2.1 Per ser admesos en el procés selectiu els aspirants han de complir els requisits generals següents:
2.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola o la
dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió
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Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge,
els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin
separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec
dels seus progenitors, d’acord amb l’establert als articles 2 i 4 del Reial decret 766/
1992, de 26 de juny, sobre l’entrada i permanència en Espanya de nacionals d’estats
membres de la Unió Europea i d’altres estats que han estat part en l’Acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu, signat a Porto
el 2 de maig de 1992 i ratificat per Espanya
el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial decret 737/1995, de 5
de maig.
D’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11
de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social,
reformada per la Llei orgànica 8/2000, de
22 de desembre, els estrangers residents a
Espanya podran participar, d’acord amb els
principis constitucionals d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat, en les convocatòries
d’accés, sempre i quan reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i els que siguin
exigits en la normativa vigent.
En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
2.1.2 Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
2.1.3 Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
2.1.4 No estar inhabilitat per a l’exercici
de les funcions públiques ni estar separat
mitjançant expedient disciplinari del servei
de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la
funció pública en el seu estat d’origen.
2.2 Requisits específics:
2.2.1 Els participants, en funció dels llocs
als quals opten han de reunir els requisits
específics següents:
a) Per al lloc de treball codi número 1
Denominació del lloc: professor especialista de dansa (dansa clàssica) grup B1.
Estar en possessió d’una titulació d’un
conservatori o escola superior de dansa.
b) Per al lloc de treball codi número 2
Denominació del lloc: professor especialista de dansa (dansa contemporània) grup B1.
Estar en possessió d’una titulació d’un
conservatori o escola superior de dansa.
c) Per al lloc de treball codi número 3
Denominació del lloc: professor especialista de dansa (instrumentista acompanyant)
grup A1.
Estar en possessió del títol superior de
piano.
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d) Per al lloc de treball codi número 4
Denominació del lloc: professor especialista de dansa (rítmica) grup B1.
Estar en possessió del títol J. Delcroze i
habilitat pel Departament d’Ensenyament
per impartir ensenyaments equivalents al
grau elemental de música.
e) Per al lloc de treball codi número 5
Denominació del lloc: professor especialista de dansa (treball físic i educació postural) grup B1.
Estar en possessió d’una titulació d’un
conservatori o escola superior de dansa i
de la diplomatura de fisioterapeuta.
f) Per al lloc de treball codi número 6
Denominació del lloc: professor especialista de música (clarinet) grup A1.
Estar en possessió del títol superior de
clarinet.
g) Per al lloc de treball codi número 7
Denominació del lloc: professor especialista de música (flauta travessera) grup A1.
Estar en possessió del títol superior de
flauta travessera.
h) Per als llocs de treball codis números
8, 9, 10 i 11
Denominació del lloc: professor especialista de música (llenguatge musical) grup A1.
Estar en possessió del títol superior de
solfeig o de pedagogia musical.
i) Per als llocs de treball codis números
12 i 13
Denominació del lloc: professor especialista de música (piano) grup A1.
Estar en possessió del títol superior de
piano.
j) Per als llocs de treball codis números
14 i 15.
Denominació del lloc: professor especialista de música (violí) grup A1.
Estar en possessió del títol superior de
violí.
Els títols obtinguts a l’estranger hauran de
disposar de la corresponent homologació del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
D’acord amb l’article 17.3 del V Conveni,
per a l’accés a tots els grups professionals
serà necessària el nivell de titulació requerida per a cada grup, sens perjudici del que
determina la disposició transitòria quarta,
respecte a les ofertes d’ocupació públiques
2000-2003 per al personal laboral temporal
contractat amb anterioritat a l’entrada en
vigor del IV Conveni.
2.2.2 El personal laboral que presti els
seus serveis professionals a l’Administració
de la Generalitat amb un contracte de treball de caràcter temporal subscrit bé en raó
de la seva titulació, bé per la seva capacitat
provada en el desenvolupament professional, vigent en data 20 de novembre de 1998,
podrà participar en aquesta convocatòria si
en el supòsit de no reunir el requisit establert al punt 2.2.1 disposa de capacitat professional provada en relació amb la plaça a
què opti, i reuneix la resta de requisits
d’aquesta convocatòria.
A aquests efectes s’entendrà com a capacitat provada l’experiència professional en
el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc, adquirida en activitats professionals anteriors, i demostrada durant el període de prova previst a la base 10 de la
convocatòria.
2.3 Els requisits generals i específics indicats anteriorment s’han de complir el

darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds i s’han de continuar complint fins
a la data d’inici de la relació laboral fixa.
—3 Sol·licituds i drets d’examen
3.1 Presentació de sol·licituds.
3.1.1 Les sol·licituds per prendre part en
aquesta convocatòria, s’han d’adreçar al secretari general del Departament de d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona) i s’han de formalitzar en model
normalitzat. Els exemplars són a disposició
dels interessats a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 2002226, 08021 Barcelona) i a les seves delegacions territorials, les adreces de les quals
figuren en l’annex 4. Aquesta sol·licitud, que
en cada cas tindrà assignat un número de
referència identificatiu, que serà diferent en
cada una d’elles, s’haurà d’emplenar segons
les instruccions que figuren a la base 3.3 i
al dors de la pròpia sol·licitud i haurà de ser
necessàriament un exemplar original (amb
dos fulls autocopiatius), de manera que no
se’n podran fer fotocòpies, ja que cada
sol·licitud ha de tenir un número de referència diferenciat.
3.1.2 Les sol·licituds es poden presentar als registres de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament, les
adreces de les quals figuren a l’annex 4.
Així mateix, també es podran presentar
pels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en la redacció donada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.
3.1.3 Els aspirants podran participar en
la convocatòria per més d’una categoria
laboral. En el cas de participar per categories laborals diferents, s’hauran de formalitzar i presentar tantes sol·licituds com grups
als quals s’opta. En el cas de participar per
categories laborals del mateix grup professional podran fer-ho en una única sol·licitud.
3.1.4 Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han d’adjuntar:
a) Fotocòpia confrontada del document
nacional d’identitat o, en el cas de no tenir
la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
b) Per restar exempt de la realització de
la prova de coneixement de llengua catalana que preveu la base 6.1.1 d’aquesta convocatòria:
Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si s’escau, de coneixements de llengua catalana
de suficiència de català (certificat C o superior) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, per quedar exempt,
si s’escau, de la realització de la prova de
coneixements de llengua catalana.
Certificació del secretari general del departament corresponent, o de l’òrgan en què delegui, on consti de manera clara i expressa
el procés de selecció de personal per accedir a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya en què hagi participat l’aspirant,
amb indicació del número de registre de la
convocatòria i l’especificació que l’aspirant
905

ha obtingut plaça. Si es tracta d’algun dels
processos selectius convocats pel Departament d’Ensenyament no serà necessària
la mencionada acreditació documental.
c) Amb caràcter general, en el supòsit
que l’aspirant es trobi en situació d’atur i
no percebi cap prestació econòmica, i als
efectes de restar exempt de l’abonament
de la taxa d’inscripció:
Certificat expedit per la corresponent oficina de treball del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya i/o, si s’escau, de l’INEM (Institut Nacional d’Ocupació), on consti que l’aspirant es troba en
situació d’atur i no percep cap prestació
econòmica.
d) En el supòsit que l’aspirant es trobi jubilat, i als efectes de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció: documentació que acrediti aquesta circumstància,
emesa per l’òrgan competent.
e) Dictamen vinculant de les condicions
psíquiques, físiques o sensorials expedit per
l’equip multiprofessional competent i emès
abans del començament de la primera prova, en el cas dels aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït i
vulguin acollir-se a les places reservades
previstes a l’annex 3.
Aquest dictamen s’adreçarà al tribunal
qualificador en el termini de presentació de
sol·licituds o en el de deu dies a partir de
l’endemà de la publicació de la resolució de
les llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos.
Als efectes de l’obtenció de l’esmentat
dictamen, els aspirants s’han d’adreçar als
centres de l’ICASS del Departament de
Benestar i Família indicats a la base 3.3.g).
3.2 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds
serà de vint dies naturals comptadors a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.
3.3 Instruccions per emplenar les
sol·licituds.
Per emplenar la sol·licitud els aspirants,
en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l’imprès i,
a més, el següent:
a) Es faran constar totes les dades requerides i específicament:
El número de registre de la convocatòria,
és a dir, L001/03.
b) Llocs als quals sol·licita ser admès/a
Els aspirants indicaran amb exactitud el
codi i la denominació del lloc al qual opten. Així mateix, si desitgen optar a més
d’un lloc dels convocats del mateix grup,
podran fer-ho en la mateixa sol·licitud indicant, en aquest cas, l’ordre numèric de
prioritat a l’apartat reservat a aquests efectes. En el cas d’optar per llocs de diferents
grups, han de presentar tantes sol·licituds
com grups als quals opten.
c) Altres dades de la convocatòria.
Al requadre A s’al·legarà, si s’escau, la
circumstància que correspongui:
Ser cònjuge, o descendent, o descendent
del cònjuge, dels ciutadans espanyols i dels
nacionals d’altres estats membres de la Unió
Europea o dels estats als quals els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors,
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents,
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siguin menors de vint-i-un anys o majors
d’aquesta edat que visquin a càrrec dels
seus progenitors. O ser estranger resident
a Espanya, no pertanyent a la Unió Europea, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre.
Al requadre B, si és el cas, que l’aspirant
s’acull a la disposició transitòria quarta del V
Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya
del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Al requadre C, si escau, que l’aspirant és
exempt del pagament de la taxa requerida,
d’acord amb el que preveu la base 3.5.5.
d) A l’apartat formació s’indicarà el títol
acadèmic oficial que s’al·lega per participar
a la convocatòria, d’acord amb l’indicat a la
base 2.2.1.
Així mateix, s’indicarà, si s’escau, el nivell de coneixements de llengua catalana
que es posseeix, d’acord amb els certificats
de coneixements establerts per la Direcció
General de Política Lingüística, o els declarats equivalents a aquests.
e) Els aspirants amb discapacitat igual o
superior al 33% que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït i vulguin acollirse a les places reservades previstes a l’annex 3, ho indicaran a l’apartat corresponent.
f) Els aspirants amb discapacitat podran
demanar en la sol·licitud de participació
l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les
proves i dels exercicis previstos en la convocatòria, i el motiu o motius d’aquestes.
(Als efectes de les adaptacions s’utilitzaran
els codis indicats al revers de la sol·licitud).
g) Així mateix, els aspirants amb discapacitats podran demanar en la sol·licitud de
participació l’adaptació del lloc de treball.
Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març.
Als efectes de tot l’anterior, els aspirants
discapacitats, si s’escau, s’han de dirigir als
centres següents de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar i Família:
Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions del Vallés Occidental, el Bages i
el Berguedà: EVO-laboral, av. Paral·lel, 145,
08004 Barcelona; telèfon 93.425.22.44, fax
93.425.39.06.
Demarcacions del Vallés Occidental, el
Bages i el Berguedà: EVO-laboral, c. Prat
de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa; telèfon
93.785.83.00, fax 93.731.81.38.
Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2,
17002 Girona; telèfon 972.48.60.60, fax
972.48.63.54.
Demarcació de Lleida: av. Segre, 5,
25007 Lleida; telèfon 973.24.41.00, fax
973.23.98.21.
Demarcació de Tarragona: av. Andorra, 9,
43002 Tarragona; telèfon 977.21.34.71, fax
977.22.13.39.
Demarcació de les Terres de l’Ebre
(Montsià, Terra Alta, Baix Ebre, Ribera d’Ebre)
c. Ruiz de Aida, 33, 43870 Amposta; telèfon
977.70.65.34, fax 977.70.67.51).
h) A l’apartat experiència professional es
farà constar la que es posseeixi.

i) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l’aspirant.
3.4 Drets d’examen.
3.4.1 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, per
inscriure’s a la convocatòria els aspirants
han de satisfer la taxa de
Grup A: 45,10 euros.
Grup B: 35,45 euros.
3.4.2 Els aspirants que sol·licitin llocs de
treball de diferents grups professionals han
d’abonar les taxes especificades per a cadascun dels grups del lloc o llocs sol·licitats.
3.4.3 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, que mitjançant transacció RIN, validarà mecànicament l’imprès de la sol·licitud i
estamparà el segell de l’entitat, de manera
que l’interessat amb el full que li correspon,
pugui acreditar l’abonament.
El pagament també podrà fer-se utilitzant
els terminals ServiCaixa. En aquest darrer
cas, el pagament podrà fer-se fins a l’hora
de tancament de les seves oficines de l’últim dia de termini per presentar la sol·licitud.
3.4.4 El pagament a l’entitat bancària no
substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l’Administració
dins el termini i de la manera prevista anteriorment.
3.4.5 Estan exempts de realitzar el pagament de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el
que estableix la base 3.1.4, que es troben,
dins el termini de presentació de sol·licituds,
en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica, o que es estan jubilats.
3.4.6 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació documental a efectes de l’exempció
de pagament, determinarà l’exclusió de l’aspirant.
—4 Admissió dels aspirants
4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, a proposta del tribunal qualificador, el secretari general del
Departament d’Ensenyament dictarà resolució en el termini màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria
i la llista provisional d’exempts de realitzar
la prova de coneixements de llengua catalana. A la resolució esmentada, que es publicarà al DOGC, s’indicaran els llocs on
s’exposa la llista completa certificada dels
aspirants admesos i dels aspirants exclosos i dels motius d’exclusió.
4.2 Els aspirants disposaran d’un termini
de deu dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant el tribunal qualificador les reclamacions que creguin oportunes, adreçades
a esmenar els defectes que s’hagin pogut
produir, o per adjuntar la documentació que
es requereix a la convocatòria.
Els aspirants que figurin com a exclosos
en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada i davant el
tribunal qualificador, les reclamacions que
creguin oportunes, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, en la nova redacció donada
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per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal
d’esmenar el defecte o per adjuntar la documentació preceptiva que hagi motivat la
seva exclusió; i se’ls adverteix que, en cas
que no esmenin dins d’aquest termini el
defecte a ells imputable que hagi motivat la
seva exclusió, es considerà que desisteixen
de la seva petició.
En qualsevol cas i per tal d’evitar errors
i, en cas de produir-se, de possibilitar la seva
esmena dins el termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran fefaentment
no només que no figuren a la llista d’exclosos, sinó a més que els seus noms figuren
a la llista d’admesos.
4.3 Una vegada transcorreguts quinze
dies des de la finalització del termini previst
a la base anterior, a proposta del tribunal
qualificador, el secretari general del Departament d’Ensenyament aprovarà mitjançant
una resolució, que es publicarà al DOGC, la
llista definitiva dels aspirants admesos i
exclosos a la convocatòria, i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i
hi constaran els llocs on aquestes s’exposen. En aquesta resolució s’indicaran, així
mateix, la data, l’hora i el lloc de realització
de la primera prova.
4.4 D’acord amb el que disposa l’article
59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, en la nova redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, amb la publicació
de les resolucions indicades al DOGC i l’exposició de la llista als taulers d’anuncis als
llocs que s’indiquin es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats, i
s’iniciaran els terminis a efectes de possibles
reclamacions o recursos.
4.5 Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves
sense necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials
abans del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser contractades indicada a la base 8.2, hagin d’acreditar,
igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques
dels llocs que es convoquen i prestar el
servei públic corresponent.
No obstant això, d’acord amb el Decret
66/1999, de 9 de març, sobre accés a la
funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, els aspirants amb discapacitat
igual o superior al 33% que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït i vulguin
acollir-se a les places reservades previstes
a l’annex 3, hauran de presentar al tribunal
qualificador, d’acord amb la base 3.1.4.e),
un dictamen vinculant expedit per l’equip
multiprofessional competent.
4.6 Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que
aquests facin constar a la sol·licitud, i serà
responsabilitat seva la veracitat de les dades.
4.7 Iniciaran l’actuació aquells aspirants els primer cognom dels quals comenci per la lletra Z de conformitat amb el que
disposa la Resolució de GRI/3702/2002, de
17 de desembre (DOGC núm. 3786 de
20.12.2002).
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—5 Tribunal qualificador
5.1 El tribunal qualificador del present
procés selectiu el componen els membres
següents:
President: Teresa Cambra Sanchez.
President suplent: Rosa Maria Girbau Vila.
Vocals titulars:
1. Catalina Cuerda Quintana.
2. Josep Roda Batlle.
3. Esperança Pallás Foyo, a proposta
dels representants dels treballadors.
4. Carlos Silla Salórzano, en representació de la Secretaria d’Administració i Funció Pública.
Vocals suplents:
1. Zacarias Henar Moros.
2. Joaquim Nuñez Cabanillas.
3. Angela Rodriguez Albertos, a proposta dels representants dels treballadors.
4. M. Rosa Falp Clavaguera, en representació de la Secretaria d’Administració i
Funció Pública.
Així mateix formaran part del tribunal, com
a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d’assessors del departament competent en matèria de normalització lingüística, amb veu i sense vot les
persones següents:
Titular: Joan-Ignasi Elies i Cruz.
Suplent: Joan Abril i Español.
5.2 El tribunal podrà acordar, si ho creu
convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col-laborin amb els membres en la valoració dels aspirants en les proves o
exercicis que estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració en
les seves especialitats tècniques.
5.3 Els membres del tribunal hauran
d’abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a
l’òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies previstes a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants
a proves selectives els dos anys anteriors
a la publicació de la convocatòria. Igualment, els aspirants podran recusar els
membres del tribunal quan concorrin les
circumstàncies previstes.
5.4 El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà en tot cas al que disposa la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.5 L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal,
pot requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui
que hi ha inexactituds o falsedats en les
quals hagin pogut incórrer els aspirants, els
quals podran ser exclosos motivadament de
la convocatòria en qualsevol moment si no
compleixen els requisits. Així mateix, en
qualsevol moment el tribunal pot requerir als
aspirants de la seva personalitat mitjançant
la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.
5.6 D’acord amb la base 3, el tribunal
adoptarà les mesures necessàries per tal
que els aspirants discapacitats gaudeixin

d’igualtat d’oportunitats per a la realització
de les proves com la resta d’aspirants.
El tribunal decidirà sobre les peticions
d’adaptacions que s’efectuïn i tindrà en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat, podran demanar un informe sobre la sol·licitud d’adaptació
als equips de valoració multiprofessional.
5.7 El tribunal qualificador podrà requerir
a les persones discapacitades, mitjançant
una entrevista personal o altres mitjans
adients, la informació que consideri necessària per a les adaptacions previstes a la
base 3.
Així mateix, també es podrà demanar el
corresponent dictamen als equips multiprofessionals o òrgans tècnics competents en
relació amb la procedència de les esmentades adaptacions i de la compatibilitat amb
el desenvolupament de les funcions i tasques dels llocs que es convoquen.
5.8 El tribunal resoldrà tots els dubtes
que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes
normes, així com el que calgui fer en el
casos no previstos.
5.9 De conformitat amb la normativa vigent en matèria d’indemnitzacions per raó
de serveis a la Generalitat de Catalunya, el
tribunal té la categoria primera.
5.10 Als efectes de comunicacions i
altres incidències, el tribunal té la seu a l’IES
Vil·la de Gràcia, de Barcelona.
—6 Procediment de selecció. Inici de les
proves. Qualificacions
El procediment de selecció dels aspirants
és el de concurs oposició.
Les proves a realitzar tindran caràcter eliminatori. La valoració de la fase d’oposició
no pot superar el 50% de la puntuació
màxima total.
6.1 Primera fase. Oposició.
6.1.1 La fase d’oposició està constituïda
per les proves que s’indiquen a continuació:
a) Primera prova.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un dels següents temes tret a l’atzar
pel tribunal.
1. Organització i funcionament dels centres educatius: funcions dels òrgans directius i col·legiats . La inspecció educativa.
2. Teoria general del currículum. Disseny
curricular com a projecte: desenvolupament
curricular com a realització. Currículum explícit i currículum ocult.
3. Estructura i elements essencials del
currículum. El currículum en els ensenyaments no reglats
4. El projecte curricular de nivell i les programacions curriculars.
5. L’avaluacio: formes, elements, agents,
objectes i criteris.
6. Estructura, objectius, continguts, avaluació i orientació metodològica en l’educació musical o de dansa no reglada.
7. Estructura, objectius, continguts, avaluació i orientació metodològica en els ensenyaments integrats.
Per al desenvolupament d’aquest tema
cadascun dels aspirants disposarà d’una
hora.
Els aspirants llegiran el contingut d’aquesta prova en sessió pública davant del tribunal.
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El tribunal qualificarà aquesta prova de
zero a quatre punts.
Per a la superació d’aquesta prova els aspirants hauran d’obtenir una puntuació igual
o superior a dos punts.
b) Segona prova.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a realitzar davant membres del
tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, una prova
de coneixements de llengua catalana que
consta de dues parts:
Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció
d’un text de 200 paraules com a mínim, i
els coneixements pràctics de llengua, per
mitjà de cinc blocs de preguntes sobre
aspectes lingüístics relacionats amb les
funcions pròpies de les places convocades.
Segona: consisteix en la lectura en veu
alta d’un text i una conversa sobre temes
generals d’actualitat per tal d’avaluar l’expressió oral.
El tribunal fixarà el temps per realitzar
aquesta prova, que no podrà ser superior a
1 hora per a la primera part i 30 minuts per
a la segona.
La qualificació de la prova és d’apte o no
apte.
Podran quedar exempts de realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que acreditin documentalment dins el termini de presentació de
sol·licituds, sens perjudici del que estableix la base 4.2, estar en possessió, si
s’escau, del certificat de coneixements de
llengua catalana de nivell de suficiència de
català (certificat C o superior) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
En tot cas, per restar exempt de la prova
serà indispensable l’acreditació documental de la possessió del nivell de coneixements requerit.
Així mateix, podran quedar exempts de la
seva realització els aspirants que en la data
i lloc de realització de la prova, abans de
l’hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la
documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana
del nivell requerit o superior de la Direcció
General de Política Lingüística, o equivalent.
c) Tercera prova.
De caràcter obligatori i eliminatori.
La primera part consistirà en l’exposició
oral d’una programació que l’aspirant portarà elaborada (extensió màxima 15 folis) relacionada a l’especialitat i referida a un curs.
La programació haurà de contenir:
A) Per als llocs de treball 1, 2, 3, 4 i 5
1. La dansa en el context dels estudis integrats de primària.
2. Objectius i continguts de l’assignatura temporitzats per cursos o per cicles i relacionats amb les altres assignatures del currículum.
3. Principis metodològics i d’avaluació de
l’assignatura.
4. Programació detallada d’un curs concret del grau elemental a escollir per l’aspirant.
B) Per als llocs de treball 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 i 15
1. La música en el context dels estudis
integrats de primària i secundària.
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2. Objectius i continguts de l’assignatura temporitzats per cursos o per cicles i relacionats amb les altres assignatures del currículum.
3. Principis metodològics i d’avaluació de
l’assignatura.
4. Programació detallada d’un curs concret del grau elemental o dels dos primers
cicles del grau mitjà a escollir per l’aspirant.
Cadascun dels aspirants disposarà de
trenta minuts, com a màxim, per al desenvolupament d’aquesta part de la prova.
La segona part consistirà en la resolució
oral d’un supòsit didàctic relacionat amb el
lloc de treball a triar entre dos proposats pel
tribunal.
Cadascun dels aspirants disposarà de
trenta minuts, com a màxim, per a la preparació del supòsit didàctic escollit, i de trenta minuts més, com a màxim, per a la seva
exposició.
El tribunal podrà plantejar preguntes o
qüestions als candidats en relació amb el
contingut de la seva exposició. En aquest
cas el candidat disposarà d’un temps addicional de fins a quinze minuts en cada part
de la prova.
El tribunal qualificarà aquesta prova de
zero a quatre punts. La distribució de la puntuació es realitzarà en les proporcions següents: 50% primera part i 50% segona
part.
d) Quarta prova.
Consta d’una prova de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola.
De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants admesos
en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en
l’expressió oral com en l’escrita.
Per tal d’acreditar aquests coneixements,
els aspirants hauran de fer una prova, que
serà avaluada pel tribunal, tenint en compte que s’hi ha d’exigir un grau de coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les
funcions i/o activitats pròpies de les places
convocades.
La prova consistirà en la realització d’una
redacció de 200 paraules, com a mínim, i
en mantenir una conversa amb membres del
tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.
El temps per a la realització d’aquesta
prova no pot ser superior a 45 minuts per
a la primera part i de 15 minuts per a la segona.
La qualificació d’aquesta prova és d’apte
o no apte.
Exempció de la prova de coneixements
de llengua castellana:
Podran quedar exempts de realitzar
aquesta prova els aspirants que acreditin
documentalment davant el tribunal, dins el
termini de deu dies a comptar de l’endemà
de la publicació de les qualificacions de la
primera prova, estar en possessió d’un certificat conforme han cursat la primària, la
secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol;
del diploma d’espanyol (nivell superior) que
estableix el Reial decret 1173/2002, de 31

d’octubre, o equivalent, o la certificació
acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a l’obtenció
d’aquest o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les Escoles Oficials d’Idiomes.
6.1.2 El tribunal farà pública, si s’escau,
la llista d’aspirants exempts de realitzar la
prova juntament amb les qualificacions de
la tercera prova.
6.1.3 La qualificació de la fase d’oposició es determinarà sumant les puntuacions
obtingudes en les proves obligatòries.
6.2 Inici de les proves.
6.2.1 Les proves s’iniciaran a partir del
22 de novembre de 2003.
6.2.2 La data, l’hora i lloc de realització
de la primera prova es determinarà en la resolució prevista a la base 4.3.
6.2.3 La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova
anterior a la seu del tribunal.
Amb aquesta publicació es considerarà
realitzada l’oportuna notificació als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de
possibles recursos.
6.2.4 Els aspirants que no compareguin
a les proves i exercicis el dia i hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de l’oposició i, consegüentment, del
procés selectiu i perdran tots els seus drets
en aquesta convocatòria.
6.3 Segona fase. Concurs.
6.3.1 En la fase de concurs, que no té
caràcter eliminatori, es valoren:
a) Titulacions acadèmiques diferents a les
al·legades com a requisit i que siguin rellevants peral lloc de treball a cobrir (màxim 2
punts).
Titulacions universitàries.
Titulacions universitàries de primer cicle:
0,5 punts.
Titulacions universitàries de segon cicle:
0,5 punts.
Titulacions universitàries de tercer cicle:
0,5 punts.
Titulacions oficials de música i dansa
Titulacions de grau superior: 0,5 punts.
Titulacions de grau mitjà: 0,5 punts.
Per premi extraordinari en el grau superior de conservatori: 0,2 punts.
b) Experiència professional (màxim 5
punts) (la puntuació és per anys treballats).
En un centre integrat (màxim 3 punts).
En l’especialitat o assignatura a la qual
opta: 0,4 punts.
En una altra especialitat o assignatura: 0,2
punts.
En conservatoris, centres de grau mitja,
escoles de música i escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Ensenyament
(màxim 1 punt).
En l’especialitat o assignatura a la qual
opta: 0,2 punts.
En una altra especialitat o assignatura: 0,1
punts.
En un CEIP o en un IES (màxim 1 punt).
En l’especialitat o assignatura a la qual
opta: 0,2 punts
En una altra especialitat o assignatura: 0,1
punts
c) Formació i perfeccionament (màxim 2
punts).
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Cursos de formació i perfeccionament
que versin directament sobre les tasques
pròpies dels llocs de treball a cobrir de 30
o més hores.
Impartits: 0,3 punts.
Rebuts: 0,2 punts.
d) Coneixements de la llengua catalana
de nivell superior al nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Direcció General
de Política Lingüística, o equivalent (màxim
1 punt).
6.3.2 Els mèrits s’hauran d’acreditar documentalment dins el termini de deu dies a
comptar de l’endemà de la publicació de les
qualificacions de la tercera prova.
El tribunal indicarà el lloc, el dia i l’hora
en què s’han de presentar els mèrits.
Als efectes de la valoració dels mèrits, només es tindran en compte els mèrits perfeccionats amb anterioritat a la data de
publicació d’aquesta convocatòria al DOGC
i es tindran en consideració les formacions
específiques corresponents i les funcions i
activitats que figuren a l’annex 2 que siguin
anteriors a l’esmentada data.
—7 Publicació de resultats
7.1 Les qualificacions de les proves i de
la fase de concurs es faran públiques, als
efectes del que preveu l’article 59.6.b) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, a la
seu del tribunal.
Amb aquesta publicació es considerarà
realitzada l’oportuna notificació als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de
possibles recursos.
7.2 La valoració dels mèrits obtinguda
pels aspirants en la fase de concurs es farà
pública al mateix temps que les qualificacions de la quarta prova.
Els aspirants disposaran d’un termini de
deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’esmentada valoració per presentar les al·legacions que considerin necessàries.
7.3 El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà
pública la valoració definitiva dels mèrits
acreditats pels aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la
puntuació total de la fase d’oposició, i la del
concurs oposició, si s’escau, que es determinarà sumant les qualificacions d’ambdues fases.
7.4 En cap cas el tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un
nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i serà nul·la de
ple dret qualsevol proposta que contravingui l’anterior.
En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la fase
d’oposició. Si persistís l’empat, es resoldrà
a favor de l’aspirant que hagi obtingut la
puntuació més alta en la tercera prova. Si
encara persisteix, es decidirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut millor puntuació en
la primera prova.
—8 Proposta de seleccionats
8.1 La puntuació global obtinguda pels
aspirants en el concurs oposició, de conformitat amb el que estableix la base anterior, determinarà els aspirants que, d’acord
amb l’ordre de puntuació obtingut en el
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procés, el nombre de places convocades, i
l’ordre de prioritats manifestat a la sol·licitud,
i respectant l’ordre de prioritats que preveu
l’article 27.d) del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, en el supòsit que hi hagi
aspirants que tinguin la condició legal de
disminuït i accedeixin per la via de les places reservades a aquests aspirants han
superat el procés selectiu, els quals seran
proposats pel tribunal a l’òrgan convocant
per a la formalització escrita del corresponent contracte de treball. Aquesta proposta, degudament motivada, serà feta pública
pel tribunal, per ordre de puntuació i en llistes separades per a cada categoria, a la seu
del tribunal.
8.2 Els aspirants proposats hauran de
presentar a la Direcció General de Recursos Humans del Departament d’Ensenyament, dins del termini dels 20 dies naturals
comptadors des de la data de publicació de
la proposta, la documentació següent:
En aplicació de l’article 35.f) 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, els aspirants
proposats tenen dret a no presentar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant. Per la qual cosa, s’exepciona de presentar aquella documentació que
ja consti en l’expedient del procés.
Així mateix, per un principi d’economia de
procediments, caldrà recollir tota la documentació que es consideri necessària per a
la formalització dels respectius contractes,
com ara la cartilla de la Seguretat Social o
altres documents que siguin necessaris.
a) Fotocòpia confrontada del número
d’identificació fiscal, quan aquest no consti
al document nacional d’identitat o al document oficial acreditatiu de la personalitat, així
com la documentació necessària a efectes
d’alta en nòmina, seguretat social i a efectes fiscals.
b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en el
cas que els aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.
c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats
membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 2.1.1, han de presentar la corresponent documentació
expedida per les autoritats competents que
acrediti.
El vincle de parentiu amb el nacional d’un
estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors.
Pel que fa als descendents majors de vinti-un anys, el fet de viure a càrrec del nacional d’un estat membre de la Unió Europea
o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.
A més, han de presentar una declaració
jurada o promesa efectuada pel nacional de

l’estat membre de la Unió Europea o dels
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, en la qual
manifesti fefaentment que no està separat
de dret del seu cònjuge.
Així mateix, els estrangers que no pertanyin a la Unió Europea, hauran de presentar
a més del permís de residència o autorització d’estada, una autorització administrativa per treballar, llevat que siguin espanyols
d’origen que haguessin perdut la nacionalitat espanyola o que es trobin en qualsevol
dels supòsits inclosos en l’article 41 de la
Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre,
que reforma la Llei orgànica 4/2000, d’11
de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Tota la documentació que es presenti en
llengua estrangera ha d’anar acompanyada
de la corresponent traducció jurada.
d) Fotocòpia confrontada del títol o resguard d’haver-lo sol·licitat. Si el títol ha estat obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar-hi
la corresponent homologació del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
e) La capacitació provada, quan sigui
considerada com a requisit d’accés, d’acord
amb la disposició transitòria quarta del
Conveni, s’haurà d’acreditar mitjançant certificació del Secretari general del departament corresponent o de l’òrgan en qui delegui, quan s’hagi assolit en l’Administració
de la Generalitat, i/o mitjançant certificació
de l’òrgan competent en matèria de personal o de l’òrgan en qui delegui, quan hagi
estat acreditada en altres administracions
públiques i/o en l’àmbit del sector privat.
f) Declaració de no estar inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques ni estar
separat mitjançant expedient disciplinari del
servei de qualsevol administració pública.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran d’acreditar, mitjançant
declaració jurada o promesa, que no estan
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la
funció pública en el seu estat d’origen.
g) Certificat mèdic oficial acreditatiu de
no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de
les tasques pròpies de les places a cobrir,
lliurat dins els tres mesos anteriors a la seva
presentació.
h) Els aspirants que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït hauran de presentar dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic
competent, en els termes previstos al Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la
funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. A aquests efectes, els interessats s’han de dirigir als centres de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
del Departament de Benestar i Família, en
les adreces indicades a la base 3.3.
i) Declaració de no estar inclòs en cap
dels supòsits d’incompatibilitat previstos a
la legislació vigent, o declaració que se
sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o
que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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8.3 Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels
casos de força major que seran degudament
comprovats per l’autoritat convocant, i els
que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser contractats i
quedaran anul·lades les seves actuacions,
sens perjudici de la responsabilitat en què
hagin pogut incórrer en cas de falsedat.
8.4 La formalització dels contractes laborals fixos al nous treballadors comportarà la desocupació, amb les peculiaritats
pròpies en cada cas, dels llocs ofertats
coberts mitjançant contracte laboral temporal no fix.
—9 Formalització dels contractes de treball
9.1 Un cop verificat que els aspirants
han presentat la documentació indicada i reuneixen els requisits i les condicions requerides, es procedirà a la formalització per
escrit dels contractes de treball.
En aquest contracte s’indicarà en tots els
casos, l’expressió de quedar afectats pel
Conveni col·lectiu que correspongui, el grup,
el subgrup i la categoria professional per la
qual es contracta el treballador.
En el contracte ha de figurar una clàusula
que faci referència al fet que ha estat subscrit pel treballador amb coneixement de les
obligacions que es deriven de la normativa
d’incompatibilitats que estableix la Llei 21/
1987, de 26 de novembre.
Als nous treballadors se’ls informarà dels
riscs específics que afectin el seu lloc de
treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables.
—10 Període de prova
El personal de nou ingrés al qual se li hagi
formalitzat un contracte laboral ha de superar en cada cas els períodes de prova següents:
Treballadors del grup A: 6 mesos.
Treballadors del grup B: 6 mesos.
Durant aquest període, el treballador té
els mateixos drets i obligacions que els treballadors fixos en plantilla del mateix grup,
subgrup i categoria professional, i durant
aquest període pot rescindir la seva relació de treball qualsevol de les dues parts.
Quan l’Administració estimi que el treballador no ha superat el període de prova,
ha d’informar de la seva decisió els representants dels treballadors o, si s’escau, la
comissió paritària del Conveni col·lectiu
únic de l’àmbit de Catalunya del personal
laboral de la Generalitat de Catalunya.
Quan el treballador hagi superat positivament el període de prova, el cap de la unitat
corresponent haurà d’acreditar, mitjançant
una certificació oficial, aquesta situació de
fixesa de la relació laboral.
Als treballadors que accedeixin a la condició de fix i que anteriorment i sense solució de continuïtat hagin ocupat llocs de treball de les mateixes característiques per
mitjà de contracte temporal a l’Administració de la Generalitat de Catalunya se’ls computarà el temps treballat a efectes de compliment del període de prova.
Els treballadors que per disminució de la
seva capacitat laboral siguin susceptibles de
reocupació estan exempts del període de
prova, encara que es pot determinar un
període d’adaptació al nou lloc de treball.
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—11 Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1 Contra les resolucions definitives
de l’òrgan convocant, els interessats podran
interposar recurs potestatiu de reposició
davant el secretari general d’Ensenyament
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
o notificació, de conformitat amb el que preveuen 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
11.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la
impossibilitat de continuar en el procés
selectiu, produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, els
interessats poden interposar recurs d’alçada davant el secretari general d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al tauler
d’anuncis de la seu.
11.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran
formular totes les al·legacions que considerin pertinents en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

ANNEX 2
Relació de llocs
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODI
NÚM. 1

Dansa (dansa clàssica)
—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor especialista de dansa (dansa clàssica) grup B1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un
conservatori o escola superior de la dansa.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la dansa.
—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa clàssica en
els nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del programa curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària i artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODI
NÚM. 2

DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODI
NÚM. 4

Dansa (dansa contemporània)

Dansa (rítmica i llenguatge musical)

—1 Característiques del lloc de treball.
1.1 Denominació del lloc: professor especialista de dansa (dansa contemporània)
grup B1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un
conservatori o escola superior de dansa.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la dansa.

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor especialista de dansa (rítmica) grup B1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: J. Delcroze i habilitació del Departament d’Ensenyament
per impartir ensenyaments equivalents al
grau elemental de dansa.
1.5 Formació específica: Formació en
didàctica de la dansa.

—2

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa rítmica en
els nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa creativa i
dansa contemporània en els nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.
—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODI
NÚM. 3

Dansa (pianista instrumentista)
—1 Característiques del lloc de treball.
1.1 Denominació del lloc: professor especialista de dansa (instrumentista acompanyant) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de
piano.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la dansa.
—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Pianista acompanyant i repertorista.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.
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—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODI
NÚM. 5

Dansa (treball físic i educació postural)
—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor especialista de dansa (treball físic i educació
postural) grup B1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un
conservatori o escola superior de dansa i
diplomatura de fisioterapeuta.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la dansa.
—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de treball físic i educació postural en els nivells equivalents al
grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-

Núm. 972

nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.
Coordinació amb els serveis mèdics que
atenen els alumnes del centre.
—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODI
NÚM. 6

Música (clarinet)
—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: Pprofessor especialista de música (clarinet) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4. Titulació específica: títol superior de
clarinet.
1.5. Formació específica: Formació en didàctica de la música.
—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat
en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.
Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o orquestra.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenyaments de música.
—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODI
NÚM. 7

Música (flauta travessera)
—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor
especialista de música (flauta travessera)
grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de
flauta travessera.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la música.
—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat
en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.
Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o orquestra.

Col·laboració en les tasques d’orientació personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i ensenyaments de música.
—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODIS
NÚM. 8 A 11

Música (llenguatge musical)
—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor
especialista de música (llenguatge musical)
grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de
solfeig o de pedagogia musical.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la música.
—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència en àrees de llenguatge musical
en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.
Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o orquestra.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i ensenyaments de música.
—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODIS
NÚM. 12 I 13

Música (piano)
—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor especialista de música (piano) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de
piano.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la música.
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—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat
en els nivells equivalents al grau elemental i al
grau mitjà.
Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o orquestra.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenyaments de música.
—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL: CODIS
NÚM. 14 I 15

Música (violí)
—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor especialista de música (violi) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de
violí.
1.5 Formació específica: formació en didàctica de la música.
—2

Contingut funcional

Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat
en els nivells equivalents al grau elemental i al
grau mitjà.
Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o orquestra.
Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.
Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.
Participació en l’elaboració i el desplegament del projecte curricular de centre.
Elaboració de materials didàctics adaptats als ensenyaments integrats.
Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ensenyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenyaments de música.
—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

ANNEX 3
Relació de llocs reservats a persones discapacitades
Es reserva un lloc de treball dels convocats de professor especialista de música
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(llenguatge musical) de la categoria A1 per
a les persones que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït i reuneixin les
condicions establertes per al desenvolupament de les funcions dels llocs i superin el
procés selectiu.

ANNEX 4
Registre General del Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226, 08021 de Barcelona, tel. 93.400.69.00.
Delegacions territorials
Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73, 08004 de Barcelona,
tel. 93.443.95.00.
Barcelona II (comarques)
c. Casp, 15, 08010 de Barcelona, tel
93.841.60.00.
Baix Llobregat
c. Laureà Miró, 328-330, de Sant Feliu
de Llobregat, tel. 93.685.94.50.
Vallès Occidental
Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202
de Sabadell, tel. 93.748.44.53.
Tarragona
c. Sant Francesc, 7, 43003 de Tarragona,
tel. 977.25.14.40.
Lleida
c. Pica d’Estats, 2, 25006 de Lleida, tel.
973.27.99.99.
Girona
c. Ultònia, 13, 17002 de Girona, tel.
972.48.30.00
Terres de l’Ebre
c. Providència, 5-9, 43500 de Tortosa,
tel. 977.44.87.11.
(03.251.104)

RESOLUCIÓ ENS/2755/2003, de 20 de
juny, per la qual s’aproven els projectes seleccionats per a la seva inclusió a la Xarxa
Europea d’Escoles Promotores de Salut durant tres cursos consecutius corresponents
al període 2003-2006.
Mitjançant la Resolució ENS/1380/2003,
de 8 de maig, es va obrir convocatòria per
a la inclusió de centres docents a la Xarxa
Europea d’Escoles Promotores de Salut
durant tres cursos consecutius corresponents al període 2003-2006.
D’acord amb el que preveuen les bases
5.1 i 5.2 de l’annex 1 de l’esmentada Resolució, vista la proposta de la comissió avaluadora,
Resolc:
Aprovar, per a la seva inclusió a la Xarxa
Europea d’Escoles Promotores de Salut durant tres cursos consecutius corresponents
al període 2003-2006, els projectes presentats pels centres següents:
Nom: CEIP Els Pins.
Codi: 08041911.
Població: Barcelona.
Nom: IES Miquel Tarradell.
Codi: 08052581.
Població: Barcelona.

Nom: IES Deltebre.
Codi: 43006964.
Població: Deltebre.
Nom: IES Roquetes.
Codi: 43008420.
Població: Roquetes.
Nom: IES Joan Guinjoan i Gispert.
Codi: 43007658.
Població: Riudoms.
Nom: CEIP Sant Gil.
Codi: 25004607.
Població: Torà.
Nom: IES Manuel Pedrolo.
Codi: 25004498.
Població: Tàrrega.
Nom: IES Alfons Costafreda.
Codi: 25004504.
Població: Tàrrega.
Nom: CEE Els Àngels.
Codi: 17004736.
Població: Palamós.
El projecte conjunt dels quatre centres següents:
Nom: IES Montserrat Roig.
Codi: 08046724.
Població: Terrassa.
Nom: Investigador Blanxart.
Codi: 08030340.
Població: Terrassa.
Nom: IES Matadepera.
Codi: 08053169.
Població: Matadepera.
Nom: IES Cavall Bernat.
Codi: 08053251.
Població: Terrassa.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un 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, d’acord amb
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, 20 de juny de 2003
Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

Mitjançant la Resolució de 21 de març de
2003, del director general de Centres Docents, s’inicia l’expedient de revocació de la
subvenció concedida a la llar d’infants Nins,
de Cerdanyola del Vallès, atès que el centre
no ha complert els requisits que estableix el
Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual
s’estableix el règim d’admissió d’alumnat en
els centres docents públics, concertats o
sufragats amb fons públics i en conseqüència ha incomplert la base 4 de l’Ordre ENS/
311/2002, de 4 de setembre (DOGC núm.
3721, de 17.9.2002), per la qual es va convocar la subvenció indicada.
D’acord amb el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, és causa de revocació de les subvencions l’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la
concessió de la subvenció.
Per tant, a proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
Revocar la subvenció destinada a l’escolarització d’infants a la llar d’infants Nins, de
Cerdanyola del Vallès, amb codi 08057394,
per al curs 2002/03.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia 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 potestativament un 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 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, 8 de setembre de 2003

(03.251.047)

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2757/2003, de 8 de setembre, per la qual es revoca la subvenció
destinada a l’escolarització d’infants a la llar
d’infants Nins, de Cerdanyola del Vallès.
Per la Resolució ENS/3718/2002, de 5
d e d e s e m b re ( D O G C n ú m . 3 7 8 9 , d e
27.12.2002), per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants
a les llars d’infants i als centres d’educació infantil de primer cicle de Catalunya de
titularitat privada sense finalitat de lucre per
al curs escolar 2002/03, es va atorgar una
subvenció a la llar d’infants Nins, de
Cerdanyola del Vallès.
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(03.251.022)

RESOLUCIÓ ENS/2758/2003, de 8 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 25 de juny de 2003, del recurs de reposició interposat per la titularitat
del centre docent privat Thau, de Sant Cugat
del Vallès, contra la Resolució ENS/584/
2003, de 6 de març.
Per la Resolució ENS/584/2003, de 6 de
març (DOGC núm. 3843A, de 14.3.2003),
es van resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts

Núm. 972

educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per al segon cicle d’educació infantil.
D’acord amb l’annex 1 d’aquesta Resolució es va atorgar al centre Thau, de Sant
Cugat del Vallès, amb codi 08055877, el
concert educatiu per a 4 unitats d’educació
secundaria obligatòria, alhora que se li denegava el concert per a 2 unitats pel mateix
nivell.
Contra aquesta Resolució, el centre Thau
va interposar un recurs de reposició, pel qual
reclamava 2 unitats concertades d’educació secundària obligatòria, el qual s’ha estimat per la Resolució de 25 de juny de
2003.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 25
de juny de 2003, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Thau, de Sant Cugat del Vallès, amb codi
08055877, contra la Resolució ENS/584/
2003, de 6 de març, per la qual es resolen
amb caràcter provisional les modificacions
i renovacions dels concerts educatius de
centres docents privats per als nivells obligatoris i per al segon cicle d’educació infantil.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar les 2 unitats d’educació secundària
obligatòria que li foren denegades.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Barcelona, 8 de setembre de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(03.248.126)

RESOLUCIÓ ENS/2760/2003, de 21 de juliol, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Els
Barrufets, de Sant Andreu de Llavaneres.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular de la llar
d’infants privada Els Barrufets, de Sant Andreu
de Llavaneres, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu 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 de
la llar d’infants privada Els Barrufets, de Sant
Andreu de Llavaneres, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, 21 de juliol 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 (comarques).
Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Localitat: Sant Andreu de Llavaneres.
Núm. de codi: 08048708.
Denominació: Els Barrufets.
Adreça: c. Pintor Masriera, 5.
Titular: Els Barrufets de Llavaneres, SL.
NIF: B60539616.
Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Els Barrufets, de Sant
Andreu de Llavaneres, amb efectes a partir
de la fi del curs 2002-2003.
(03.196.104)

Departament d’Ensenyament pel promotor
de la llar d’infants Splai, de Sant Fost de
Campsentelles, en petició d’autorització
d’obertura d’un centre docent privat d’educació preescolar, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu i en petició de canvi
de denominació, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general 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 Splai, de Sant Fost de Campsentelles,
per transformació de la llar d’infants del
mateix nom autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, i el canvi de denominació en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
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 potestativament 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 publicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 19 d’agost de 2003

RESOLUCIÓ ENS/2761/2003, de 19
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Splai, de Sant Fost de
Campsentelles.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la delegació territorial corresponent del
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P . D . (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Sant Fost de Campsentelles.
Localitat: Sant Fost de Campsentelles.
Núm. de codi: 08050326.
Denominació: Splai.
Adreça: c. Mare de Déu del Perpetu Socors, 4.
Titular: Sánchez Arnestoy, M. Glòria.
NIF: 37210424N.
S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Splai, de Sant Fost de Campsentelles,
per transformació de la llar d’infants del
mateix nom, amb efectes des de l’inici del
curs 2003-2004.
S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Esplai.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar:
3 unitats amb capacitat per a 39 llocs escolars.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
(03.210.116)

RESOLUCIÓ ENS/2762/2003, de 19
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat La Guineu, de Tiana.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat La Guineu, de Tiana,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general 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 La Guineu, de Tiana, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
— 2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 potestativament 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 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, 19 de agost 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 (comarques).
Municipi: Tiana.
Localitat: Tiana.
Núm. de codi: 08059597.
Denominació: La Guineu.
Adreça: c. Castellar, 28.
Titular: Llar d’infants La Guineu, SL.
NIF: B62880877.
Autorització d’obertura del centre docent
privat La Guineu, de Tiana, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació preescolar:
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
(03.209.110)

RESOLUCIÓ ENS/2763/2003, de 18
d’agost, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Vedruna-Tona, de Tona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Vedruna-Tona, de Tona,
en petició d’ampliació i supressió de locals,
i ampliació d’unitats del nivell d’educació
primària, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
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el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat Vedruna-Tona, de Tona, per ampliació i supressió de locals, i ampliació d’unitats del nivell
d’educació primària, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 18 d’agost 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 D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Tona.
Localitat: Tona.
Núm. de codi: 08030431.
Denominació: Vedruna-Tona.
Adreça: c. Germana Victòria, 21.
Titular: Fundació Cultural Privada Paula Delpuig.
NIF: G60770989.
S’autoritza l’ampliació de locals a l’edifici
situat dins el mateix recinte del c. Germana
Victòria, 21, amb efectes des de l’inici del
curs 2003-04.
S’autoritza la supressió dels locals del c.
Jaume Balmes, s/n, amb efectes des del
final del curs 2002-03.
S’autoritza l’ampliació d’unitats del nivell
d’educació primària, amb 6 unitats, amb capacitat per a 150 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2003-04.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
6 unitats de parvulari, amb capacitat per
a 150 llocs escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs
escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
(03.209.106)

Núm. 972

RESOLUCIÓ ENS/2764/2003, de 18
d’agost, de cessament d’activitats de la llar
d’infants privada El Niu, de Manlleu.
Per la Resolució de 29 de gener de 1996
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
de la llar d’infants privada El Niu, de Manlleu.
Per la Resolució de 13 de març de 2003
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada El Niu,
de Manlleu, que es va haver de notificar mitjançant Edicte de 15 de maig de 2003
(DOGC núm. 3897, de 3.6.2003), d’acord
amb el que disposa l’article 59 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En data 30.6.2003 l’Ajuntament de Manlleu ha certificat que el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 El cessament d’activitats de la llar d’infants privada El Niu, de Manlleu, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, 18 d’agost 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 D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Manlleu.
Localitat: Manlleu.
Núm. de codi: 08055841.
Denominació: El Niu.
Adreça: c. Weyler, 3.
Titular: Llar d’Infants El Niu, SCP.
NIF: G59935171.
El cessament d’activitats de la llar d’infants privada El Niu, de Manlleu, té efectes
des de la fi del curs 2001-2002.

cles 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, 18 d’agost 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)

(03.209.112)
ANNEX
RESOLUCIÓ ENS/2765/2003, de 18
d’agost, de cessament d’activitats del centre docent privat Gala, de Mataró.
Per la Resolució de 23 de juny de 2000
es va autoritzar l’obertura i el funcionament
del centre docent privat Gala, de Mataró.
Per la Resolució de 28 de novembre de
2000 es va iniciar d’ofici l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Gala, de Mataró, que es va haver de
notificar mitjançant Edicte de 22 d’abril de
2003 (DOGC núm. 3888, de 21.5.2003),
d’acord amb el que disposa l’article 59 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En data 23.6.2003 l’Ajuntament de
Mataró ha certificat que el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Declarar el cessament d’activitats del
centre docent privat Gala, de Mataró, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 arti915
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Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08059299.
Denominació: Gala.
Adreça: c. Pompeu i Fabra, 64 /Puig i Cadafalch.
Titular: Sestriere, SL.
NIF: B61499638.
El cessament d’activitats del centre docent privat Gala, de Mataró, té efectes des
de la fi del curs 2002-2003.
(03.209.111)

EDICTE de 20 d’agost de 2003, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte
de decret pel qual s’estableix el currículum
del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals.
El currículum del cicle formatiu de grau
superior de processos de prevenció de riscos professionals és un dels cicles formatius que constitueixen el catàleg de les
noves titulacions professionals que es deriven de la Llei 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu.
Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració de l’esmentat projecte normatiu, 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 Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, durant el termini de 20
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data
de publicació d’aquest Edicte al DOGC.
El Projecte de decret esmentat es podrà
examinar a la seu central del Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona) i a les seves delegacions
territorials de Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona); Barcelona II
(comarques) (c. Casp, 15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia (c. Laureà
Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat); Vallès Occidental (c. Marquès de
Comillas, 67-69 08202 Sabadell); Girona (c.
Ultònia, 13, 17002 Girona); Lleida (c. Pica

Full de disposicions i actes administratius

d’Estats, 2, 25003 Lleida); Tarragona (c.
Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona), i Terres de l’Ebre (Poeta Vicenç Garcia, 3, 43500
Tortosa), en hores d’oficina, o bé consultant
la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://www.gencat.net/ense), per formular-hi les al·legacions que es considerin
adequades.
Barcelona, 20 d’agost de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.213.127)

EDICTE de 21 d’agost de 2003, pel qual
es notifica la resolució de un expedient disciplinari incoat.
Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució del secretari general del Departament d’Ensenyament de 27
de maig de 2003, per la qual es resol l’expedient disciplinari incoat el 18 de novembre de 2002 al funcionari docent Luis Javier
Albarrán López, d’acord amb el que es preveu a l’article 32.5 del Reglament de règim
disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny,
i a l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica a l’interessat que
pot recollir la resolució esmentada en el Departament d’Ensenyament, Direcció General de Recursos Humans, Servei de Gestió
de Professorat, Via Augusta, 202-226, de
Barcelona.
Passats 10 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportunes d’acord amb la normativa vigent.
Barcelona, 21 d’agost de 2003
Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Professorat
(03.213.117)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2003,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista
de concessió d’ajuts econòmics del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2002.
Per Resolució de 28 d’abril de 2003, es
fa pública la llista provisional d’admesos i
exclosos en la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social per
al personal funcionari docent no universitari
corresponents a l’any 2002.
Un cop transcorregut el termini de reclamacions, i atesa la proposta de la Comissió
d’acció social del personal docent no universitari (CASD) i de conformitat amb el que
disposa la base general 11 de la Resolució
ENS/133/2003, de 28 de gener de 2003
(DOGC núm. 3813, de 3.2.2003) de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2002,

Resolc:
1. Aprovar i fer pública la llista de sol·licitants, amb indicació de l’ajut econòmic
concedit per a aquelles modalitats per a les
quals han estat admesos i amb indicació de
les modalitats per a les quals han estat definitivament exclosos, amb el detall de les
causes d’exclusió.
2. El pagament dels esmentats ajuts es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1303D/233000100/3134 per a l’any
2003, fins a un import global màxim de
3.906.540,64 euros.
3. Aquesta Resolució i les llistes corresponents s’exposaran als taulers d’anuncis
de la seu del Departament d’Ensenyament,
del Departament de Benestar i Família i en
cadascuna de les respectives delegacions
territorials i oficines territorials i gestores, i
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació i de les delegacions territorials del Departament de Justí-

cia i Interior; així mateix, aquesta informació es podrà consultar a l’adreça electrònica del Departament d’Ensenyament,
http://www.gencat.net/ense.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució i les llistes
corresponents en el tauler d’anuncis de la
seu del Departament d’Ensenyament, del
Departament de Benestar i Família i en cadascuna de les respectives delegacions
territorials i oficines territorials i gestores, així
com de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació i de les delegacions territorials del Departament de Justícia i Interior, 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 potestativament 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 publicació
d’aquesta Resolució i les llistes corresponents en el tauler d’anuncis de la seu del
Departament d’Ensenyament, del Departament de Benestar i Família i en cadascuna
de les respectives delegacions territorials i
oficines territorials i gestores, així com de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris i
de Rehabilitació i de les delegacions territorials del Departament de Justícia i Interior,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de setembre de 2003
PD .

(Resolució de 28.1.2003,
DOGC de 3.2.2003)
Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans
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