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RESOLUCIÓ ENS/2907/2003, de 23 de se-
tembre, de convocatòria d’autorització dels
plans estratègics dels centres docents sos-
tinguts amb fons públics per al període
2004-2008.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, ha
regulat els plans estratègics dels centres do-
cents sostinguts amb fons públics.

Els plans estratègics són plans d’actua-
ció concrets en cada centre per a la millora
de la seva qualitat, mesurada segons l’ad-
quisició efectiva de les competències bàsi-
ques per part de tot l’alumnat i l’augment
de la cohesió i responsabilitat de tota la
comunitat entorn de les finalitats educati-
ves del centre.

L’elaboració dels plans estratègics corres-
pon al centre i els ha d’autoritzar el Depar-
tament d’Ensenyament amb l’informe previ
d’una comissió de valoració.

Atès que cal convocar els plans estratè-
gics per al període que començarà amb el
curs proper, és a dir, per al període 2004-
2008;

Per tot això,

Resolc,

—1 Convocatòria
S’obre la convocatòria d’autorització de

plans estratègics per al període 2004-2008.

—2 Participants
Poden participar en la convocatòria els

centres docents sostinguts amb fons pú-
blics.

—3 Plans estratègics dels centres docents
3.1 El pla estratègic d’un centre és la

concreció dels seus objectius dins d’un pe-
ríode de quatre cursos escolars consecu-
tius, en el marc del seu projecte educatiu i
curricular i dels procediments d’avaluació
que preveu el pla d’avaluació interna.

3.2 El pla estratègic té per finalitat l’aug-
ment de la qualitat global del centre, espe-
cialment pel que fa als processos d’ensenya-
ment-aprenentatge i, més en particular, quant
a l’aspecte que l’alumnat assoleixi les com-
petències bàsiques derivades dels objectius
generals de l’etapa.

3.3 Mitjançant els plans estratègics els
centres docents poden adoptar mesures
singulars que convinguin per assolir els
objectius concretats en el seu pla.

—4 Objectius i avaluació del pla estratègic
4.1 El pla estratègic ha de definir els ob-

jectius que es volen assolir i establir les ac-
tuacions per aconseguir-los, prenent com a
referència principal la realitat del centre i
considerant tots els aspectes que el facin

viable, amb la finalitat principal de millorar
l’atenció a l’alumnat mitjançant un funcio-
nament del centre que permeti l’atenció a
la seva diversitat de la manera més apropi-
ada. També ha de concretar les mesures per
fer-ne el seguiment i l’avaluació.

4.2 La finalitat del pla estratègic ha de
ser la millora global de la qualitat del centre
i de la pràctica docent, especialment pel que
fa als aspectes següents:

a) Processos d’ensenyament-aprenentat-
ge, particularment en tots els aspectes re-
lacionats amb el fet que els alumnes asso-
leixin les capacitats bàsiques derivades dels
objectius generals d’etapa.

b) Seguiment i avaluació del progrés de
l’alumnat.

c) Atenció de la diversitat d’interessos i
de necessitats de l’alumnat, incidint parti-
cularment en els alumnes amb necessitats
educatives especials i en els d’incorporació
tardana.

d) Potenciació i consolidació dels equips
docents.

e) Potenciació de la tecnologia de la in-
formació i de la comunicació en la pràctica
educativa.

f) Augment de la cohesió i de la respon-
sabilitat de tota la comunitat respecte de les
finalitats educatives del centre, en especial
la participació de pares i mares i dels serveis
educativosocials dels ajuntaments.

g) Potenciació de les relacions amb l’en-
torn sociolaboral i empresarial, especialment
de les que facilitin informació per a l’orien-
tació professional i la inserció laboral dels
estudiants.

4.3 En l’elaboració del seu pla estratè-
gic, els centres tindran en compte el con-
tingut del seu projecte educatiu, curricular
i lingüístic, el pla d’avaluació interna i els
informes de les avaluacions externes que
s’hagin realitzat al centre.

Els resultats de l’avaluació interna del cen-
tre han de ser el marc que permeti l’anàlisi
i l’avaluació de la pròpia realitat per a l’ela-
boració del pla estratègic, contr ibuint
d’aquesta manera a la concreció dels ob-
jectius de millora de la qualitat educativa.

4.4 Al pla estratègic constaran:
a) Els objectius que cal assolir al centre

en un període determinat de quatre cursos
consecutius.

b) Les actuacions previstes, amb la cor-
responent temporització general, i les me-
sures i processos d’avaluació i seguiment,
tant del centre com de l’alumnat.

c) L’organització i les característiques
dels recursos humans per a la consecució
dels objectius esmentats i les necessitats de
provisió específica de determinats llocs de
treball, quan escaigui.

d) Les necessitats de formació del pro-
fessorat vinculades al pla estratègic.

e) L’especificació, si escau, del model de
gestió organitzativa i pedagògica que reque-
reixi el pla estratègic i que el centre vulgui
adoptar.

f) L’especificació, si escau, de l’assigna-
ció o la distribució dels recursos materials.

g) L’especificació, si escau, de l’organit-
zació o aplicació del currículum.

h) La implicació de l’alumnat i dels pa-
res i les mares en el desenvolupament del
pla.

—5 Formalització documental del pla es-
tratègic

El Departament d’Ensenyament i el cen-
tre faran constar en un document els objec-
tius del pla estratègic i els indicadors d’ava-
luació i de progrés per cursos a partir del
quals s’establirà el control de compliment
del pla.

—6 Incidència del pla estratègic en el
model de gestió organitzativa i pedagògica

El pla estratègic pot implicar singularitats
en l’organització i adaptació del currículum,
en la definició i sistema de provisió especí-
fica de determinats llocs de treball vacants
de caràcter singular, en la gestió organitza-
tiva i del reglament de règim interior del
centre i en les característiques dels recur-
sos materials. La formació del professorat,
quan escaigui, serà específica d’acord amb
els objectius del pla.

—7 Elaboració, aprovació, autorització i
seguiment del pla estratègic

7.1 El pla estratègic l’elaborarà l’equip
directiu, i l’hauran d’aprovar el claustre de
professors i el consell escolar del centre.

7.2 Un cop aprovat pel centre, aquest el
presentarà, abans del 25 d’octubre de 2003,
a la Delegació Territorial, que farà la seva va-
loració mitjançant un informe amb proposta
específica d’aprovació o denegació.

7.3 Per elaborar l’informe de valoració,
a cadascuna de les delegacions territorials
es constituirà una comissió presidida pel
delegat o delegada o per la persona en qui
delegui, i formada per l’inspector o inspec-
tora en cap, un altre inspector o inspecto-
ra, el o la cap de la secció de serveis edu-
catius i formació, un director o directora de
CEIP i un director o directora d’IES.

7.4 Aquest informe es trametrà abans
del 15 de novembre de 2003 a la consellera
d’Ensenyament, la qual resoldrà a proposta
de la Direcció general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa (quan escaigui, amb infor-
me favorable de les direccions generals de
Centres Docents i de Recursos Humans)
abans del 6 de desembre de 2003, sobre la
procedència de l’autorització del pla estra-
tègic i farà pública la resolució corresponent.
En el cas que el pla estratègic abasti ense-
nyaments professionals caldrà, a més a
més, l’informe favorable de la Direcció Ge-
neral de Formació Professional.

7.5 El delegat o la delegada territorial
formalitzaran, juntament amb el director o
la directora del centre, el document al qual
fa referència l’apartat 5 d’aquesta Resolu-
ció. Aquest document es formalitzarà abans
del 17 de gener de 2004.

7.6 Transcorreguts els dos primers cur-
sos de l’aplicació del pla estratègic, el cen-
tre elaborarà una memòria sobre el seu
desenvolupament i els resultats assolits.

7.7 Quan acabaran els quatre cursos de
l’aplicació del pla estratègic, el centre pre-
sentarà al Departament d’Ensenyament, per
tal que la valori, una memòria que contindrà
els indicadors d’avaluació i progrés que fi-
guren en el document que estableix l’apar-
tat 5 d’aquesta Resolució.

—8 Recursos per al desenvolupament del
pla estratègic

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà, dins dels recursos pressupostaris dispo-
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nibles, les mesures d’adequació de l’assig-
nació dels recursos humans i materials ne-
cessaris per al desenvolupament dels plans
estratègics autoritzats relatius a centres de
la seva titularitat.

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

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

Barcelona, 23 de setembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.262.104)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/1667/2003, de 14 de maig, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Túrbu-
la, de Sant Adrià de Besòs (DOGC núm.
3898, pàg. 11625, de 4.6.2003).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
bl icat  a l  núm. 3898, pàg. 11625, de
4.6.2003, se’n detalla l’oportuna correcció:

A l’annex de la Resolució, on diu:
“Adreça: Gran Via de les Corts Catala-

nes, 4”,
ha de dir:

“Adreça: ctra. de Mataró, 26”.

Barcelona, 19 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.209.109)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
7 d’abril de 1993, per la qual es fa pública
la relació d’alumnes aprovats en un curs
d’especialització en educació musical, rea-
litzat per la Universitat de Barcelona (DOGC
núm. 1740, pàg. 3125, de 3.5.1993).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 1740, pàg. 3126,

de 3.5.1993, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàg. 3126, a la llista de persones que
han aprovat el curs d’especialització en
educació musical, realitzat a l’EUFP Sants,
Universitat de Barcelona, on diu:

“Juan Buyreu, Núria ... 43428149”,
ha de dir:

“Buyreu Juan, Núria ... 43428149”,

Barcelona, 19 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.212.064)

RESOLUCIÓ ENS/2902/2003, de 22 de se-
tembre, de nomenament de funcionàries per
ocupar diversos llocs de treball del Depar-
tament d’Ensenyament pel sistema de lliure
designació (convocatòria de provisió núm.
EN/006/03).

Vista la Resolució ENS/2084/2003, de 7
de juliol, de convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, de diver-
sos llocs de treball del Departament d’En-
senyament (convocatòria de provisió núm.
EN/006/03), publicada al DOGC núm. 3923,
d’11 de juliol de 2003;

Vistos els informes emesos pels caps de
les unitats dels llocs convocats, d’acord
amb el que preveu l’article 63 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública i
l’article 96 del Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament gene-
ral de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya;

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

Resolc:

—1 Nomenar les funcionàries que s’es-
menten tot seguit per ocupar el lloc de tre-
ball que en cada cas s’especifica:

Sra. Sara Blasi Gutièrrez, com a respon-
sable de les relacions interdepartamentals.

Sra. Maria Dolors Recasens Oliveras, com
a secretària de la consellera.

Sra. Maria Teresa Ciuró Moreno, com a
secretària de la consellera.

Sra. Lucia de Febrer Bertran, com a se-
cretària del director general d’Ordenació i
Innovació Educativa.

—2 La funcionària que s’esmenta tot se-
guit cessa del lloc que s’indica amb motiu
del nomenament resolt al punt primer:

La senyora Maria Dolors Recasens Olive-
ras cessa del lloc de secretària de la direc-
tora general de Recursos Humans.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar amb caràcter potesta-
tiu recurs de reposició davant la consellera
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, d’acord 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. Així mateix,
podran interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, en el termini de dos mesos a comp-
tar de la publicació d’aquesta Resolució al
DOGC, davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, o potestativament el
corresponent al lloc del seu domicili, d’acord
amb els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 22 de setembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.262.092)

RESOLUCIÓ ENS/2903/2003, de 8 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Yo-Ni, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Yo-Ni, de Tarragona,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre docent privat, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; 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’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre do-
cent privat Yo-Ni, de Tarragona, per trans-
formació d’una llar d’infants autoritzada de
conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, en
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els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

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

Tarragona, 8 de setembre de 2003

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43008687.
Denominació: Yo-Ni.
Adreça: crta. de Valls, 26.
Titular: Escola Bressol Yo-Ni, SCCL.
NIF: F43426097.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Yo-Ni, de Tarragona, per transforma-
ció de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.

S’autoritza el trasllat de locals al c. Rovi-
ra i Virgili, 54, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar, 6 unitats, amb ca-
pacitat per a 77 llocs escolars.

(03.251.050)

RESOLUCIÓ ENS/2904/2003, de 8 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Vedruna, de Montbrió
del Camp.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’ Ensenyament per la titular

del centre docent privat Vedruna, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre docent
privat, per transformació d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; 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’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Vedruna, de Montbrió del Camp, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

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

Tarragona, 8 de setembre de 2003

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

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX CAMP

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Montbrió del Camp.
Localitat: Montbrió del Camp.
Núm. de codi: 43008161.

Denominació: Vedruna.
Adreça: pl. de la Vila, 12.
Titular: Carmelites de Sta. Joaquima de V,
Gnes.
NIF: G43097542.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Vedruna, de Montbrió del Camp, per
transformació de la lar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir de l’inici del curs
2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar, 3 unitats, amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars.

(03.251.046)

RESOLUCIÓ ENS/2905/2003, de 10 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Molina Blau, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent pr ivat Mol ina Blau, de
Barcelona, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació preescolar, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Molina Blau, de Barcelona, per ampliació
d’unitats d’educació preescolar, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs d’alçada da-
vant 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 ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

Barcelona, 10 de setembre de 2003

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

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

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08049725.
Denominació: Molina Blau.
Adreça: pg. Valldaura, 166.
Titular: Asoc. Desarrollo Evolutivo del Niño.
NIF: G08921546.

S’autoritza l’ampliació d’una unitat de
l’etapa d’educació preescolar, amb capaci-
tat per a 20 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb ca-

pacitat per a 61 llocs escolars.

(03.252.069)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
5 d’agost de 1991, per la qual es fa pública
la relació d’alumnes aprovats en un curs
d’especialització en educació física (DOGC
núm. 1491, pàg. 4787, de 9.9.1991).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 1491, pàg. 4787,
de 9.9.1991, se’n detalla l’oportuna correc-
ció.

A la pàg. 4787, a la Llista de persones que
han aprovat el curs d’especialització en edu-
cació física, realitzat a l’EUFP Lleida, on diu:

“Feliu González, Jorge”,
ha de dir:

“Feliu González, Jordi”.

Barcelona, 19 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.212.037)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
19 de desembre de 1994, per la qual es fan
públiques les relacions d’alumnes aprovats
de cursos d’especialització realitzats a la
Universitat de Barcelona, a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i a la Universitat Ramon
Llull (DOGC núm. 1990, pàg. 8496, de
28.12.1994).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 1990, pàg. 8496,
de 28.12.1994, se’n detalla l’oportuna cor-
recció.

A la pàg. 8496, Llista de persones que han
aprovat el curs d’especialització en pertor-
bacions del llenguatge i l’audició. Universitat
de Barcelona (promoció 1992-94), on diu:

“Casals i Aguilar, Eva Rosa, 43715006”,
ha de dir:

“Casal i Aguilar, Eva Rosa, 43715006”.

Barcelona, 19 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.212.080)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
5 d’abril de 1990, per la qual es fa pública la
relació de professors aprovats en els cursos
d’especialització en educació física organit-
zats per l’Ajuntament de Barcelona en col·la-
boració amb el Departament d’Ensenyament
els anys 1986-88 i 1987-89 (DOGC núm.
1280, pàgina 1514, de 18.4.1990).

Atès que s’ha observat una errada al text
original de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 1280 pàg. 1514, de
18.4.1990, se’n detalla l’oportuna correcció.

A la pàg. 1515, llista de persones que han
aprovat el curs d’especialització en educa-
ció física, anys 1987-89, on diu:

“Blasi Gutiérrez, M. Concepción”,
ha de dir:

“Blasi Gutiérrez, Maria Concepció”.

Barcelona, 20 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.213.122)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
de 22 de març de 1991, per la qual es fa
pública la relació d’alumnes aprovats en un
curs d’especialització en educació física re-
alitzat per la Universitat Autònoma de Bar-
celona (DOGC núm. 1430, pàgina 1866, de
15.4.1991).

Atès que s’ha observat una errada al text
original de l’esmentada Resolució, tramès
al DOGC i publicat al núm. 1430, pàg. 1866,
de 15.4.1991, se’n detalla l’oportuna cor-
recció.

A la pàg. 1866, llista de persones que han
aprovat el curs d’especialització en educa-
ció física, Universitat Autònoma de Bar-
celona. Promoció 1988-1990, on diu:

“Anguera Clavo, Xavier”,
ha de dir:

“Anguera Calvo, Xavier”,

Barcelona, 20 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.213.120)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
12 de novembre de 1996, per la qual es fan
públiques les relacions d’alumnes aprovats
en cursos d’especialització realitzats a la
Universitat de Barcelona, la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, la Universitat Ramon
Llull i el Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona (DOGC núm. 2287,
pàg. 12323, de 29.11.1996).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 2287, pàg. 12323,
de 29.11.1996, se’n detalla la correcció
oportuna.

A la pàg. 12323, a l’annex, sota l’epígraf
Curs d’especialització en pertorbacions del
llenguatge i l’audició (logopèdia). Universi-
tat de Barcelona (promoció 1993-95), on
diu:

“Alfonso Carballo, Marisol  52274333”,
ha de dir:

“Afonso Carballo, María Soledad
52274333”.

Barcelona, 19 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.212.039)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
24 d’abril de 1997, per la qual es fan públi-
ques les relacions d’alumnes aprovats en
cursos d’especialització realitzats a la Uni-
versitat de Barcelona, la Universitat Autò-
noma de Barcelona, la Universitat de Girona
i la Universitat Ramon Llull (DOGC núm.
2385, pàg. 4702, de 6.5.1997).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 2385, pàg. 4702,
de 6.5.1997, se’n detalla l’oportuna correc-
ció.

A la pàg. 4703, Llista de persones que
han aprovat el curs d’especialització en per-
torbacions del llenguatge i l’audició (logo-
pèdia). Universitat Autònoma de Barcelona
(promoció 1994-96), on diu:

“Alvarez Peso, M. Carmen, 33108874”,
ha de dir:

“Alvarez Peso, M. Carmen, 38108874”.

Barcelona, 19 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.212.044)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/2759/2003, de 8 de setembre, de
convocatòria del procés selectiu de nou ac-
cés per proveir 15 places en règim de per-
sonal laboral fix del Departament d’Ensenya-
ment (núm. de registre de convocatòria
L001/03) (DOGC núm. 3969, pàg. 18017,
de 17.9.2003).

Havent-se observat una errada al text ori-
ginal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3969, pàg. 18017
de 17.9.2003, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàgina 18017, base 2.2.1, punt d),
on diu:

“d) per al lloc de treball codi número 4
”Denominació del lloc: professor especi-

alista de dansa (rítmica) grup B1.
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”Estar en possessió del títol J. Delcroze i
habilitat pel Departament d’Ensenyament
per impartir ensenyaments equivalents al
grau elemental de música.”;

ha de dir:
“d) per al lloc de treball codi número 4
”Denominació del lloc: professor especi-

alista 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 dansa.”

Barcelona, 29 de setembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.272.086)

EDICTE de 12 de setembre de 2003, de
notificació de la Resolució de 19 de juny de
2003, del president del consell escolar de
l’IES Valldemossa, de Barcelona, en relació
amb l’escolaritat de l’alumna Nadia Abdel-
La Haddu.

No havent estat possible practicar la no-
tificació de la Resolució de 19 de juny de
2003, del president del consell escolar de
l’IES Valldemossa, de Barcelona, relativa a
la sanció imposada a l’alumna Nadia Ab-
del-La Haddu, mitjançant aquest Edicte i
de conformitat amb el que preveu l’article
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, es notifica a la interessada que la
Resolució esmentada es troba a la seva dis-
posició a la Secretaria de la Delegació Ter-
ritorial de Barcelona I (ciutat), c. Paral·lel,
71-73, 08004 Barcelona, amb l’advertiment
que si no compareix en el termini de 10 dies
a comptar des de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC, s’arxivaran les actuacions
sense més tràmits, llevat dels que comporti
l’execució de la Resolució esmentada.

Barcelona, 12 de setembre de 2003

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial a Barcelona I (ciutat)

(03.252.088)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
15 de novembre de 2000, per la qual es fan
públiques les relacions d’alumnes aprovats
en cursos d’especialització realitzats a la
Universitat de Barcelona, la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, la Universitat de
Girona, la Universitat de Lleida, la Universi-
tat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull
i al Conservatori Superior de Música del
Liceu (DOGC núm. 3273, pàg. 15142, de
24.11.2000).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3273, pàg. 15142,
de 24.11.2000, se’n detalla la correcció
oportuna.

A la pàg. 15147, a l’annex, Curs d’espe-
cialització en educació musical (promoció
1996-98). Conservatori Superior de Música
del Liceu i Federació Catalana de Centres
d’Ensenyament, on diu:

“Noheda Vindel, Amador 70404840”,
ha de dir:

“Noheda Vindel, Amador 70504840”.

Barcelona, 19 d’agost de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.212.093)

RESOLUCIÓ de 29 setembre de 2003, per
la qual s’atorguen els ajuts al professorat i
al personal d’educació especial, dels cen-
tres docents públics del Departament d’En-
senyament per a activitats educatives rea-
litzades fora dels centres durant el curs
escolar 2001-2002.

De conformitat amb l’Ordre ENS/100/
2003, de 4 de març, de convocatòria per a
la concessió d’ajuts al professorat i al per-
sonal laboral d’educació especial, dels cen-
tres docents públics del Departament d’En-
senyament, per a activitats educatives
realitzades fora dels centres durant el curs
escolar 2001-2002, es va dictar la Resolu-
ció de 15 de maig de 2003, mitjançant la
qual es resolia provisionalment l’esmenta-
da convocatòria.

Un cop estudiades les al·legacions,

Resolc:

1. Atorgar a les persones sol·licitants que
es detallen en l’annex d’aquesta Resolució les
quantitats que es determinen en cada cas, per
haver realitzat activitats fora del centre durant
el curs escolar 2001-2002. L’import unitari de
l’ajut es fixa, d’acord amb el que es preveu en
la base 6.2 de l’Ordre de convocatòria de 4
de març de 2003, en 35,00 euros. El paga-
ment dels esmentats ajuts es farà amb càr-
rec a l’aplicació pressupostària 1003-D/
481130200/3213 per a l’any 2003, fins a un
import global màxim d’1.222.515,00 euros.

2. Denegar la concessió d’ajuts a les per-
sones sol·licitants que es detallen en l’an-
nex d’aquesta Resolució, per les causes que
s’especifiquen en cada cas.

Aquesta Resolució i l’annex corresponent
s’exposarà als taulers d’anuncis de les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament, així com a l’adreça electrònica
http://www.gencat.net/ense.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat  Contenciós
Administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al tauler d’anuncis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 29 de setembre de 2003

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

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans


