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RESOLUCIÓ ENS/3406/2003, de 10 de no-
vembre, d’homologació de llibres de text i
materials curriculars per a l’alumnat dels
centres docents públics i privats d’ensenya-
ment no universitari.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homologa-
ció de llibres de text i de materials curricu-
lars, i havent-se’n constatat l’adequació als
currículums establerts pel Govern de la
Generalitat de Catalunya vigents, d’acord
amb el procediment que estableix el Decret
69/1993, de 23 de febrer,

Resolc:

Homologar els llibres de text i els materials
curriculars que figuren a l’annex d’aquesta
Resolució, destinats a l’alumnat dels cen-
tres docents públics i privats d’ensenyament
no universitari de Catalunya.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’organ 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 artí-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2003

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

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

ANNEX

EDUCACIÓ INFANTIL

Segon cicle. Parvulari

Llibre de text

Bernat, el gat-3 anys. Globalitzat. M. Edo,
Ll. Segarra, R. Marzo, D. Barba. Editorial
Teide.
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Bernat, el gat-4 anys. Globalitzat. M. Edo,
Ll. Segarra, R. Marzo, D. Barba. Editorial
Teide.

Bernat, el gat-5 anys. Globalitzat. M. Edo,
Ll. Segarra, R. Marzo, D. Barba. Editorial
Teide.

Pessigolles-3 anys. Globalitzat. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Pessigolles-4 anys. Globalitzat. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Pessigolles-5 anys. Globalitzat. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Material curricular

Lectoescriptura. Pessigolles. 11 qua-
derns. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Grafomotricitat. Pessigolles-3 anys. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Grafomotricitat. Pessigolles-4 anys. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Grafomotricitat. Pessigolles-5 anys. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle inicial

Llibres de text

Happy house 1. Llengües estrangeres:
anglès. S. Maidment, L. Roberts. Editorial
Oxford University Press.

Happy house 2. Llengües estrangeres:
anglès. S. Maidment, L. Roberts. Editorial
Oxford University Press.

Zoom 1. Llengües estrangeres: anglès. T.
Zanatta, N. Lauder. Editorial. Richmond Pu-
blishing.

Zoom 2. Llengües estrangeres: anglès. T.
Zanatta, N. Taylor, R. Newton. Editorial.
Richmond Publishing.

Galaxy 1. Llengües estrangeres: anglès.
K. Harper, A. Blair, J. Cadwallader. Editorial
Oxford University Press.

Galaxy 2. Llengües estrangeres: anglès.
K. Harper, A. Blair, J. Cadwallader. Editorial
Oxford University Press.

Material curricular

Happy house 1. Quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. S. Maidment, L. Roberts.
Editorial Oxford University Press.

Happy house 2. Quadern. Llengües es-
trangeres: anglès. S. Maidment, L. Roberts.
Editorial Oxford University Press.

Zoom 1. Disc compacte i lectures. Llen-
gües estrangeres: anglès. T. Zanatta, N.
Lauder. Editorial. Richmond Publishing.

Zoom 2. Disc compacte i lectures. Llen-
gües estrangeres: anglès. T. Zanatta, N.
Taylor, R. Newton. Editorial. Richmond Pu-
blishing.

Galaxy 1. Disc compacte. Llengües es-
trangeres: anglès. K. Harper, A. Blair, J. Ca-
dwallader. Editorial Oxford University Press.

Galaxy 2. Disc compacte. Llengües es-
trangeres: anglès. K. Harper, A. Blair, J. Ca-
dwallader. Editorial Oxford University Press.

Cicle mitjà

Llibres de text

Llengua catalana 4. Llengua catalana i li-
teratura. I. Nadal, N. Rey. Editorial Cas-
tellnou.

Llengua catalana 4. Projecte Activa. Llen-
gua catalana i literatura. H. Soriano, M.J.
Muñoz i d’altres. Editorial Brúixola.

Llengua castellana 3. Projecte Activa.
Llengua castellana i literatura. S. Esquerdó.
Editorial Brúixola.

Llengua castellana 4. Projecte Activa.
Llengua castellana i literatura. S. Esquerdó.
Editorial Brúixola.

Happy earth 1. Llengües estrangeres: an-
glès. B. Bowler, S. Parminter. Editorial Ox-
ford University Press.

Happy earth 2. Llengües estrangeres: an-
glès. B. Bowler, S. Parminter. Editorial Ox-
ford University Press.

Zoom 3. Llengües estrangeres: anglès. T.
Zanatta, P. Broussard. Editorial Richmond
Publishing.

Zoom 4. Llengües estrangeres: anglès. T.
Zanatta, P. Broussard. Editorial Richmond
Publishing.

Material curricular

Happy earth 1. Quadern. Llengües estran-
geres: anglès. B. Bowler, S. Parminter. Edi-
torial Oxford University Press.

Happy earth 2. Quadern. Llengües estran-
geres: anglès. B. Bowler, S. Parminter. Edi-
torial Oxford University Press.

Zoom 3. Quadern i disc compacte. Llen-
gües estrangeres: anglès. T. Zanatta, P.
Broussard. Editorial Richmond Publishing.

Zoom 4. Quadern i disc compacte. Llen-
gües estrangeres: anglès. T. Zanatta, P.
Broussard. Editorial Richmond Publishing.

Cicle superior

Llibres de text

Zoom 5. Llengües estrangeres: anglès. T.
Zanatta, J. Leary, P. Broussard. Editorial
Richmond Publishing.

Zoom 6. Llengües estrangeres: anglès. T.
Zanatta, J. Leary, P. Broussard. Editorial
Richmond Publishing.

Material curricular

Zoom 5. Quadern i disc compacte. Llen-
gües estrangeres: anglès. T. Zanatta, J.
Leary, P. Broussard. Editorial Richmond
Publishing.

Zoom 6. Quadern i disc compacte. Llen-
gües estrangeres: anglès. T. Zanatta, J.
Leary, P. Broussard. Editorial Richmond
Publishing.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Llibres de text

Llengua catalana i literatura 2. Sèrie As-
trolabi. Llengua catalana i literatura. 2n curs,
1r cicle. J. R. Vidal, J. Castells-Cambray, I.
Satrústegui. Editorial McGraw-Hill.

Llengua catalana i literatura 4. Sèrie As-
trolabi. Llengua catalana i literatura. 4t curs,
2n cicle. R. M. Pérez, J. Castells-Cambray,
I. Satrústegui. Editorial McGraw-Hill.

Lengua castellana y literatura 4. Projecte
@ula. Llengua castellana i literatura. 2n curs,
1r cicle. S. Martí, J. Fortuny, C. Picó, R.
Alsina. Editorial Teide.

Palabra y comunicación 2. Llengua cas-
tellana i literatura. 2n curs, 1r cicle. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Palabra y comunicación 4. Llengua cas-
tellana i literatura. 4t curs, 2n cicle. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Imagine English 4. Llengües estrangeres:
anglès. 4t curs, 2n cicle. C. Granger. Edito-
rial MacMillan Heinemann.

Ciències de la naturalesa 2. Ciències de
la naturalesa. 2n curs, 1r cicle. E. Bielsa i
d’altres. Editorial Barcanova.

Ciències de la naturalesa 2. Ciències de
la naturalesa. 2n curs, 1r cicle. J. C. Esca-
milla i d’altres. Editorial Brúixola.

Ciències de la naturalesa 4. Ciències de
la naturalesa. 4t curs, 2n cicle. J. C. Esca-
milla i d’altres. Editorial Brúixola.

Física i química 4. Ciències de la natura-
lesa. 4t curs, 2n cicle. Equip Edebé. Edito-
rial Edebé.

Cultura clàssica 4. Cultura i civilització
grecoromana. Cultura clàssica. Crèdit vari-
able tipificat. 4t curs, 2n cicle. Equip Ede-
bé. Editorial Edebé.

Cultura clàssica 4. Mitologia grecoroma-
na. Cultura clàssica. Crèdit variable tipificat.
4t curs, 2n cicle. Equip Edebé. Editorial
Edebé.

Història 4. Projecte @ula. Ciències soci-
als. 4t curs, 2n cicle. A. Alcoberro, J. Llo-
rens, E. Ferreres, J. Cortada, J. Castillo.
Editorial Teide.

Tecnologia 2. Projecte @ula. Tecnologia.
2n curs, 1r cicle. R. Martínez, S. Resa, E.
Nogueira, F. J. Abad. Editorial Teide.

Matemàtiques 2. Matemàtiques. 2n curs,
1r cicle. Equip Edebé, Editorial Edebé.

Matemàtiques 4. Matemàtiques. 4t curs,
2n cicle. J.L. Cañadilla, M. Fargas, V. Font.
Editorial Castellnou.

Educació visual i plàstica 2. Projecte @ula.
Educació visual i plàstica. 2n curs, 1r cicle.
J. Ricart, A. Monteys. Editorial Teide.

Educació visual i plàstica 4. Projecte @ula.
Educació visual i plàstica. 4t curs, 2n cicle.
J. Ricart, A. Monteys. Editorial Teide.

Música 2. Sèrie Astrolabi. Música. 2n
curs, 1r cicle. M. Cano, J. Martínez, J .M.
Mayol. Editorial McGraw-Hill.

Música 4. Sèrie Astrolabi. Música. 4t curs,
2n cicle. M. Cano, J. Martínez, J. M. Mayol.
Editorial McGraw-Hill.

Música 2. Música. 2n curs, 1r cicle. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Música 4. Música. 4t curs, 2n cicle. Equip
Edebé. Editorial Edebé.
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Material curricular

Imagine English 4. Quadern i video. Llen-
gües estrangeres: anglès. 4t curs, 2n cicle.
C. Granger. Editorial MacMillan Heinemann.

Educació visual i plàstica 2. Projecte @ula.
Quadern. Educació visual i plàstica. 2n curs,
1r cicle. J. Ricart, A. Monteys. 2n curs, 1r
cicle. Editorial Teide.

Educació visual i plàstica 4. Projecte @ula.
Quadern. Educació visual i plàstica. 4t curs,
2n cicle. J. Ricart, A. Monteys. Editorial
Teide.

Música 2. Sèrie Astrolabi. Quadern. Mú-
sica. 2n curs, 1r cicle. M. Cano, J. Martínez,
J. M. Mayol. Editorial McGraw-Hill.

Música 4. Sèrie Astrolabi. Quadern. Mú-
sica. 4t curs, 2n cicle. M. Cano, J. Martínez,
J. M. Mayol. Editorial McGraw-Hill.

Música 4. Disc compacte. Música. 4t
curs, 2n cicle. Equip Edebé. Editorial Ede-
bé.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. BATXILLERAT

Llibres de text

Llengua catalana i literatura 2. Llengua ca-
talana i literatura. Matèria comuna. 2n curs.
J. Macià, A. Carbonell, A. M. Muñoz, M.
Cassanyes. Editorial Teide.

Llengua catalana i literatura 2. Sèrie As-
trolabi. Llengua catalana i literatura. Matè-
ria comuna. 2n curs. C. Vilardell, M. Sala, L.
Puig. Editorial McGraw-Hill.

Llengua catalana i literatura 2. Projecte
2,2. Llengua catalana i literatura. Matèria co-
muna. 2n curs. J. Pallarols, C. Serra. Edito-
rial Baula.

Llengua catalana i literatura 2. Llengua ca-
talana i literatura. Matèria comuna. 2n curs.
M. Alegre, A. Bartra, M. Lorente, A. Plane-
lles, F. Vernet. Editorial Grup Promotor San-
tillana.

Lengua castellana y literatura 2. Sèrie As-
trolabi. Llengua castellana i literatura. Ma-
tèria comuna. 2n curs. J. L. Vilaplana, A.
Mayol, R.M. Farré. Editorial McGraw-Hill.

Lengua castellana y literatura 2. Llengua
castellana i literatura. Matèria comuna. 2n
curs. J. Fortuny, S. Martí, J. Ràfols, M.
López. Editorial Teide.

Història. Història. Matèria comuna. 2n
curs. A. Alcoberro, J. Llorens, E. Ferreres,
J. Cortada, J. Castillo. Editorial Teide.

Història. Sèrie Astrolabi. Història. Matèria
comuna. 2n curs. J. Gutiérrez, M. Marín, M.
Ramisa, P. Gifré, S. Bocanegra. Editorial Mc-
Graw-Hill.

Història de l’art 2. Història de l’art. 2n
curs. Modalitats d’arts i d’humanitats i cièn-
cies socials. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Llatí 2. Llatí. 2n curs. Modalitat d’huma-
nitats i ciències socials. Equip Edebé. Edi-
torial Edebé.

Física 2. Sèrie Astrolabi. Física. 2n curs.
Modalitats de ciències de la naturalesa i de
la salut i tecnologia. J. Mercadé, S. Serra,
M. Armengol. Editorial McGraw-Hill.

Economia i organització d’empreses 2.
Economia i organització d’empresa. 2n curs.
Modalitat d’humanitats i ciències socials. A.
Bover i d’altres. Editorial Barcanova.

Dibuix tècnic 2. Dibuix tècnic. 2n curs.
Modalitats d’art i ciències de la naturalesa
i de la salut i tecnologia. Ll. Villanueva i
d’altres. Editorial Barcanova.

Dibuix tècnic 2. Dibuix tècnic. 2n curs.
Modalitats d’art i ciències de la naturalesa
i de la salut i tecnologia. Equip Edebé. Edi-
torial Edebé.

EDUCACIÓ MUSICAL

Grau elemental

Material curricular
Tècnic sax 1. Instrument. J. M. Aparicio.

Editorial Dinsic.

Pentagrama 3. Quadern i disc compacte.
Llenguatge musical. 3r curs. C. Amat i A.
Casanova. Editorial Boileau.

Pentagrama 4. Quadern i disc compacte.
Llenguatge musical. 4t curs. C. Amat i A.
Casanova. Editorial Boileau.

(03.301.051)

RESOLUCIÓ ENS/3407/2003, de 24 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Vilagran, de Salt.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Vilagran, de Salt, en
petició d’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria, 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; 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 ense-
nyaments 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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Vila-
gran, de Salt, per obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Girona, 24 d’octubre de 2003

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

Pilar Sancho Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DEL GIRONÈS

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Salt.
Localitat: Salt.
Núm. de codi: 17003185.
Denominació: Vilagran.
Adreça: c. Cervantes, núm. 11-15.
Titular: Maria Vilagran Monet.
NIF: 40254600T.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 2 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

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

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(03.308.045)

RESOLUCIÓ ENS/3408/2003, de 27 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’in-
fants Cuc, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Cuc, de Barcelona, en peti-
ció de canvi de titularitat, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Cuc, de
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Barcelona, per canvi de titularitat, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
14 anys, comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny.

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

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

Barcelona, 27 d’octubre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08054514.
Denominació: Cuc.
Adreça: c. Sagunt, 113.
Titular: Hèctor Sánchez Suriol.
NIF: 52460684F.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Cuc Llar d’Infants, SL, amb
NIF G63050249, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent de la seva publicació
al DOGC.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Llar d’infants amb capacitat per a 22 llocs
escolars

(03.294.045)

RESOLUCIÓ ENS/3459/2003, de 10 de
novembre, per la qual es modifica la sub-
venció atorgada a l’Ajuntament d’Olost per
al manteniment de la llar d’infants Estel, per
al curs 2002-2003.

Per la Resolució ENS/1400/2003, de 7 de
maig (DOGC núm. 3887, de 20.5.2003), es
va resoldre atorgar una subvenció a l’Ajun-
tament d’Olost per minorar les quotes pel
servei d’ensenyament a la llar d’infants Es-
tel, codi 08061567, per un import de 12.400
euros, corresponent a la totalitat del curs
2002-2003.

Atès que d’acord amb el conveni de cre-
ació el centre es crea amb efectes d’1 de

gener de 2003, cal modificar l’import de la
subvenció atorgada i adaptar-la al període
gener-juny.

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

Resolc:

Modificar la subvenció atorgada a l’Ajunta-
ment d’Olost per l’EEI Estel, codi 08061567,
per la Resolució ENS/1400/2003, de 7 de
maig (DOGC núm. 3887, de 20.5.2003), per
la qual es resol atorgar una subvenció a les
corporacions locals titulars de centres
d’educació infantil per al curs 2002-2003,
en el sentit que s’especif ica a l’annex
d’aquesta Resolució.

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 177 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Municipi: Olost.
Centre: EEI Estel.
Codi: 08061567.
Import: 7.440,00 euros.

(03.311.016)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’una gestió de servei pú-
blic.

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 0019/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió de ser-

vei públic, modalitat concessió, per a l’ex-

plotació del servei de cafeteria i menjador
de l’edifici de la via Augusta, 202-226, de
Barcelona, seu dels serveis centrals del
Departament d’Ensenyament.

b) Termini d’execució: 1 any des de la
data de la signatura del contracte, prorro-
gable amb els límits establerts a l’article 157
del Text refós de la la Llei de contractes de
les administracions públiques.

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

a) Tramitació: urgent segons article 71 del
text refós de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques.

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

—4 Garanties
Definitiva: 6.000,00 euros.

—5 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament-
Registre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

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

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

b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i divendres fins a les 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 5 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Ensenyament-Re-

gistre General del Departament d’Ensenya-
ment.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 5
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

—7 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament-

Serveis centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les
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proposicions. Si el dia d’obertura de pro-
posicions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—8 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 14 de novembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.318.134)

RESOLUCIÓ ENS/3466/2003, de 10 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Escaladei, de Cerdanyola del
Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escaladei, de Cer-
danyola del Vallès, en petició de modifica-
ció de l’autorització d’obertura per amplia-
ció d’unitats i ampliació d’ensenyaments, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de setembre, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els re-
quisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no univer-
sitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Es-
caladei, de Cerdanyola del Vallès, per am-
pliació d’ensenyaments, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

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

Sabadell, 10 de novembre de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Núm. de codi: 08028849.
Denominació: Escaladei.
Adreça: c. Sant Salvador, 8.
Titular: Centre Escolar Escaladei, SL.
NIF: B58181314.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació d’ensenya-
ments, amb efectes a partir de l’inici del curs
2003-2004.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(03.301.035)

RESOLUCIÓ ENS/3474/2003, de 17 de no-
vembre, per la qual es convoca la realitza-
ció de diferents proves específiques d’ac-
cés als ensenyaments de règim especial de
tècnic o tècnica d’esport en les especiali-
tats dels esports d’hivern.

El Decret 281/2002, de 5 de novembre,
que estableix els currículums i regula les pro-
ves d’accés específiques dels títols de tèc-
nic d’esport en les disciplines dels esports
d’hivern següents: esquí alpí, esquí de fons
i surf de neu, exigeix per poder accedir-hi,
a més de la titulació corresponent, la supe-
ració d’una prova específica.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, que es-
tableix l’ordenació general dels ensenya-
ments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport, especifica que serà
el Departament d’Ensenyament qui convo-
carà les proves específiques d’accés a
aquests ensenyaments.

Atès que la superació de les proves es-
mentades és un requisit per a l’accés a
aquests ensenyaments i que correspon al
Departament d’Ensenyament regular l’apli-

cació i la inspecció de les proves d’accés
de caràcter específic,

Resolc:

—1 Convocatòria
Convocar les proves específiques d’ac-

cés al primer nivell de grau mitjà dels ense-
nyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en les especialitats dels
esports d’hivern següents:

Esquí alpí
Esquí de fons
Surf de neu

—2 Objectiu
Les proves d’accés als ensenyaments de

tècnic o tècnica d’esport en les especiali-
tats dels esports d’hivern tenen per objec-
tiu que les persones aspirants demostrin que
posseeixen la condició física i les destreses
específiques per poder cursar amb aprofi-
tament els ensenyaments als quals volen
accedir.

—3 Sol·licituds
3.1 La sol·licitud d’inscripció, que hau-

rà de contenir les dades especificades a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’ha de pre-
sentar en el centre on es vol realitzar la
prova, durant el període comprès entre els
dies 25 de novembre i 3 de desembre.

3.2 La còpia de la documentació aporta-
da conjuntament amb la sol·licitud, ha de
ser confrontada amb l’original en el moment
de la seva presentació.

3.3 Els centres autoritzats per a l’orga-
nització i realització de les proves específi-
ques d’accés son els que es detallen a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució.

—4 Requisits d’inscripció
4.1 Les persones que vulguin realitzar

qualsevol de les proves específiques d’ac-
cés que es convoquen en aquesta Resolu-
ció hauran d’acreditar algun dels següents
requisits:

a) Títol de graduat en educació secun-
dària obligatòria o equivalent a efectes aca-
dèmics, o estar en condició d’obtenir-lo en
el moment de formalitzar la matrícula per a
l’accés a aquests ensenyaments.

b) Certificat de superació de la prova
d’accés de caràcter general a tècnic d’es-
port i a les formacions esportives de nivell
1, o estar en condició d’obtenir-lo en el
moment de formalitzar la matrícula per a
l’accés a aquests ensenyaments.

4.2 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de les proves a
les seves limitacions hauran d’acreditar el
certificat corresponent de reconeixement del
grau de disminució.

4.3 Les persones que acreditin la con-
dició d’esportista d’alt nivell de la mateixa
disciplina estaran exempts de realitzar la
prova específica d’accés.

—5 Tribunal avaluador
5.1 Per a cadascuna de les proves es-

pecífiques, la Direcció General de Formació
Professional designarà un tribunal avalua-
dor, que tindrà com a funció organitzar-la i
desenvolupar-la, i estarà format per:

a) Un/a president/a, que serà un inspec-
tor/a d’Ensenyament o un/a funcionari/ària
docent del Departament d’Ensenyament, i
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tindrà com a funció garantir-ne el correcte
desenvolupament.

b) Un/a secretari/ària, que serà un/a fun-
cionari/ària del Departament d’Ensenyament
i tindrà com a funció estendre les actes del
desenvolupament de la prova i certificar que
s’adapten al que s’estableix en aquesta
Resolució.

c) Tres avaluadors que compleixin amb
els requisits de titulació o certificació esta-
blerts en el punt 2 de l’annex 8 del Decret
281/2002, de 5 de novembre, que tindran
com a funció realitzar la valoració de les
actuacions de les persones aspirants.

5.2 El tribunal podrà comptar amb la
participació d’assessors o assessores i
personal de suport per a l’organització i el
control de les proves.

5.3 Per tal de regular la indemnització
corresponent al personal que depèn del De-
partament d’Ensenyament, els tribunals
estaran inclosos dins la categoria tercera,
als efectes que preveu el Decret 201/1993,
de 27 de juliol, de modificació del Decret
337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i
actualització d’indemnitzacions per raó de
serveis a la Generalitat de Catalunya, i de
revisió dels imports de determinades indem-
nitzacions.

5.4 Durant la realització de les proves
hauran de ser-hi presents, en tot moment,
com a mínim, tres membres del tribunal.

5.5 Abans de l’inici de la prova i durant
el seu desenvolupament, els membres del
tribunal podran comprovar la identitat de les
persones aspirants.

5.6 Amb una antelació no inferior a 10
dies a la realització de les proves es publi-
carà la composició específica de cadascun
dels tribunals en el tauler d’anuncis dels
centres detallats a l’annex 2 d’aquesta
Resolució, als efectes del que disposen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—6 Calendari
Les proves específiques d’accés es des-

envoluparan entre els dies 18 i 21 de de-
sembre de 2003 i es podran dur a terme en
una o més jornades, en funció de les per-
sones aspirants inscrites i les condicions
meteorològiques.

—7 Contingut i qualificació de la prova
7.1 El contingut i els criteris d’avaluació

de cadascuna de les proves específiques
d’accés, es detallen a l’annex 8 del Decret
281/2002, de 5 de novembre.

7.2 En la qualificació final de la prova
s’utilitzaran els termes “apte o apta” o “no
apte o no apta”. Per assolir la qualificació
d’apte o apta, els o les aspirants hauran de
superar les dues parts que componen la
prova.

—8 Publicació dels resultats
Cada tribunal farà pública la data de la

publicació provisional dels resultats amb una
antelació mínima de 48 hores, que en tot
cas serà anterior al 24 de desembre. Els
resultats definitius, un cop resoltes les pos-
sibles reclamacions, constaran en una acta
que es farà pública no més tard del dia 16
de gener de 2004 i posteriorment s’arxivarà

en el centre. D’aquesta acta, s’enviarà una
còpia a la Direcció General de Formació
Professional.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifica-

ció final es presentaran per escrit en el regis-
tre del centre on s’hagi fet la inscripció a la
prova durant els dies 8, 9 i 12 de gener de
2004. L’endemà del darrer dia del termini de
presentació de reclamacions, el tribunal es
reunirà per examinar-les i resoldre-les i en
publicarà el resultat el dia hàbil següent. De
la reunió, s’aixecarà l’acta corresponent.

9.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius, s’indicarà el termini i l’òr-
gan davant del qual es podrà presentar la
reclamació.

9.3 La persona interessada podrà reite-
rar la seva reclamació davant la Direcció
General de Formació Professional, per mit-
jà d’un escrit presentat a la delegació terri-
torial corresponent a través de la direcció
del centre, en el termini de deu dies hàbils
a partir de l’endemà de la publicació dels
resultats definitius.

El director o la directora trametrà a la de-
legació territorial les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-
mació, la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estu-
diat la reclamació i qualsevol altra documen-
tació que, a iniciativa pròpia o a instància
de la persona interessada, consideri perti-
nent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la de-
legació territorial trametrà les reclamacions
abans de deu dies a la Direcció General de
Formació Professional amb tota la docu-
mentació i l’informe de la Inspecció d’Ense-
nyament. La Direcció General de Formació
Professional les resoldrà abans de deu dies,
amb notificació a la persona interessada.

—10 Efectes i validesa de la prova
10.1 La superació de les proves espe-

cífiques d’accés als ensenyaments de rè-
gim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats dels esports d’hivern
només faculta per formalitzar la matrícula en
un centre que ofereixi els ensenyaments
corresponents, sempre que es compleixin
els requisits d’accés previstos a l’article 7
del Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regu-
len les proves d’accés específiques dels
títols de tècnic d’esport en les disciplines
dels esports d’hivern següents: esquí alpí,
esquí de fons i surf de neu.

10.2 Les proves específiques d’accés
superades tindran una validesa de divuit
mesos, comptats a partir de la data de fina-
lització. Les persones interessades podran
sol·licitar el certificat de superació de la
prova, que expedirà el/la secretari/ària del
tribunal nomenat per desenvolupar-la.

—11 Inspecció
La Inspecció d’Ensenyament serà respon-

sable de l’assessorament, coordinació i re-
alització de les proves. A tal efecte, la de-
legació territorial corresponent farà les
previsions oportunes.

—12 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es realitza la ins-

cripció a la prova d’accés conservarà du-

rant un període de tres mesos la documen-
tació generada durant la realització.

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

Barcelona, 17 de novembre de 2003

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés als
ensenyaments de règim especial de tècnic
d’esport en (indicar l’especialitat)

—1 Dades personals
Nom i cognoms
Lloc i data de naixement
Document nacional d’identitat/ passaport
Adreça
Codi postal
Municipi
Telèfon
Adreça electrònica

—2 Adjunto a la sol·licitud còpia de la se-
güent documentació:
DNI o passaport
Títol de graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent o certificat de su-
peració de la prova d’accés de caràcter
general a tècnic d’esport i a les formacions
esportives de nivell 1 o equivalent.
Certificat corresponent de reconeixement
del grau de disminució
(assenyalar el que correspongui)

—3 Sol·licito
Que se m’admeti la inscripció a la prova

específica d’accés als ensenyaments de (in-
dicar l’especialitat) en la convocatòria ober-
ta per la Resolució de

—4 Declaro que totes les dades aporta-
des son certes.

(Localitat i data)

(Signatura)

President o presidenta del tribunal de les
proves específiques d’accés als ensenya-
ments de tècnic o tècnica d’esports en (in-
dicar el nivell i l’especialitat).

ANNEX 2

Llocs d’inscripció a la prova:
Naut Aran: EFTE de grad miei e superior
dera Val d’Aran 25008467
Alberg era Garona, 25598 Salardú. Tel.
973.64.45.95
Centre públic

Barcelona: CFTE Escola Pia de Catalunya
08061646
c. Immaculada, 25-35, 08017 Barcelona.
Tel. 93.212.09.08
Centre privat

(03.318.062)
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RESOLUCIÓ ENS/3464/2003, de 10 de
novembre, per la qual s’actualitza la classifi-
cació d’especial dificultat atribuïda a deter-
minats llocs de treball docents del cos de
mestres en els centres públics de Catalunya.

La disposició final 1 del Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol (BOE núm. 172, de
20.7.1989), pel qual es regula la provisió
dels llocs de treball en centres públics de
preescolar, educació general bàsica i educa-
ció especial, modificat pel Reial decret 1664/
1991, de 8 de novembre (BOE núm. 280,
de 22.11.1999), estableix que les adminis-
tracions amb competències educatives, din-
tre del seu àmbit de gestió, classificaran els
centres i llocs de treball que hagin de con-
siderar-se d’especial dificultat i que podran
revisar aquesta classificació amb la periodi-
citat que considerin oportuna.

Mitjançant la Resolució de 29 de de-
sembre de 1997 (DOGC núm. 2557, de
15.1.1998), es van classificar com a llocs
d’especial dificultat determinats llocs de tre-
ball docents del cos de mestres dels cen-
tres públics de Catalunya i es van fixar els
criteris per a la classificació esmentada.

Per mitjà de la Resolució de 20 d’abril de
2000 (DOGC núm. 3132, de 4.5.2000),
modificada per la Resolució de 15 de maig
de 2000 (DOGC núm. 3158, de 9.6.2000),
la Resolució de 21 de març de 2001 (DOGC
núm. 3360, de 2.4.2001), la Resolució de
17 de desembre de 2001 (DOGC núm.
3543, de 31.12.2001) i la Resolució ENS/
225/2003, de 29 de gener (DOGC núm.
3817, de 7.2.2003), es va actualitzar la clas-
sificació esmentada.

Atesa l’evolució contínua de la col·-
lectivitat escolar, determinats centres i llocs
de treball han deixat de complir els criteris
establerts, mentre que altres els han asso-
lit, la qual cosa fa necessària una nova
actualització d’aquesta classificació.

Per això, en virtut del que estableix la dis-
posició final sisena del Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol, i a proposta de la
Direcció General de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Aprovar l’actualització de la classifica-
ció d’especial dificultat dels llocs de treball
docents del cos de mestres dels centres
públics de Catalunya que es detallen en els
annexos d’aquesta Resolució, a l’efecte
d’aplicar els apartats b) i c) del barem de
prioritats en l’adjudicació de destinacions
mitjançant concurs de trasllats en el cos de
mestres que preveu l’annex 1 del Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE
núm. 239, de 6.10.1998), pel qual es regu-
len els concursos de trasllats d’àmbit naci-
onal per a la provisió de places correspo-
nents als cossos docents.

—2 En l’annex 1 d’aquesta Resolució es
detallen els centres, els llocs de treball dels
quals passen a classificar–se d’especial
dificultat, i en l’annex 2, els que deixen de
tenir aquesta classificació, bé perquè ja no
compleixen els requisits corresponents, o bé
pel fet d’haver estat objecte de tancament.

—3 L’actualització esmentada tindrà efec-
tes a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant un jutjat contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
del seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Centres els llocs de treball dels quals es
classifiquen com d’especial dificultat

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08030 Cabrils
Centre: 08061762 CEIP Mas Maria

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès
Centre: 08060939 CEIP Guerau de Liost

Municipi: 08139 Mura
Centre: 08061521 CEIP de Mura

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08114 Martorell
Centre: 08061609 CEIP de Martorell II

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca
Centre: 08060848 CEIP de Sant Andreu de
la Barca

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08051 Castellar del Vallès
Centre:08062614 CEIP de Castellar del
Vallès

Municipi: 08180 Ripollet
Centre: 08059883 CEIP de Ripollet

Municipi: 08184 Rubí
Centre: 08054368 CEE Rubí

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda
Centre: 08061181 CEIP de Santa Perpètua II

Municipi: 08279 Terrassa
Centre: 08058465 CEIP Can Roca

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: 17079 Girona
Centre: 17006721 CEIP Girona Sud

Municipi: 17117 Palafrugell
Centre: 17006782 CEIP Palafruguell

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25043 la Vall de Boí
Centre: 25008534 CEIP de la Vall de Boí-
ZER Alta Ribagorça

Municipi: 25129 Llobera
Centre: 25008522 ZER El Solsonès Sud

Municipi: 25146 Navès
Centre: 25008510 ZER El Solsonès Nord

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: 43051 Cunit
Centre: 43008535 CEIP de Cunit

ANNEX 2

Centres els llocs de treball dels quals dei-
xen de ser d’especial dificultat

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08029 Cabrera de Mar
Centre: 08059779 CEIP Pla de l’Avellà

Municipi: 08097 Gualba
Centre: 08017979 CEIP Aqua Alba

Municipi: 08136 Montornès del Vallès
Centre: 08059792 CEIP Montornès del
Vallès

Municipi: 08155 Palafolls
Centre: 08060423 CEIP Palafolls

Municipi: 08229 Sant Mateu de Bages
Centre: 08038089 CEIP Sant Esteve

Municipi: 08269 Seva
Centre: 08029027 CEIP Farigola

Municipi: 08193 Sant Iscle de Vallalta
Centre: 08025071 CEIP Vallalta

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: 17107 Molló
Centre: 17002223 CEIP Migjorn-ZER Vall de
Ter

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva
Centre: 17980012 Agr. Rural La Selva-2

Municipi: 17175 Sant Miquel de Fluvià
Centre: 17980001 Agr. Rural Alt Empordà-1

Municipi: 17052 Siurana
Centre: 17000949 CEIP El Serrat-ZER Ca-
nigó

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25253 el Vilosell
Centre: 25005089 CEIP La Tossa-ZER Riu
Set

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu
Centre: 25001539 CEIP La Closa

Municipi: 25043 la Vall de Boí
Centre: 25005831 CEIP d’Erill la Vall-ZER
Alta Ribagorça

Municipi: 25043 la Vall de Boí
Centre: 25006586 CEIP de Taüll-ZER Alta
Ribagorça

Municipi: 25120 Lleida
Centre: 25002180 Malgovern-ZER L’Horta
de Lleida

Municipi: 25146 Navès
Centre: 25007785 ZER El Solsonès
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Municipi: 25215 Talarn
Centre: 25004437 CEIP de Talarn-ZER
Pallars Jussà

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: 43042 Castellvell del Camp
Centre: 43005340 CEIP Santa Anna

Municipi: 43066 els Garidells
Centre: 43001279 CEIP Sant Jaume-ZER El
Francolí

(03.314.009)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0002/04).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0002/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió i admi-

nistració de la plataforma tecnològica dis-
tribuïda del Departament d’Ensenyament
per a l’any 2004.

b) Termini d’execució: de l’1 de gener al
31 de desembre de 2004.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 1.250.000,00 euros, IVA in-

clòs, supeditat a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient al
pressupost de l’any 2004.

—5 Garanties
Provisional: 25.000,00 euros.
Definitiva: del 4% de l’import total d’ad-

judicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 7, catego-

ria A. Grup V, subgrup 3, categoria A.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament-
Registre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 934.00.69.00.
e) Telefax: 934.00.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22 de de-

sembre de 2003. En el cas que la publica-
ció de l’anunci en els butlletins oficials de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya sigui

posterior al 5 de desembre de 2003, el ter-
mini per presentar la documentació queda-
rà automàticament prorrogat fins que hagin
transcurregut 15 dies naturals, a partir del
dia següent al de l’última publicació. Si l’úl-
tim dia del termini coincidís en dissabte o
festiu, es prorrogarà fins el següent dia hàbil.

b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del Plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament-Re-

gistre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

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

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament-

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 29 de desembre de 2003. Si el

dia d’obertura de proposicions és dissabte
o festiu, el termini es prorrogarà automàti-
cament fins al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

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

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 31 d’octubre de 2003.

Barcelona, 31 d’octubre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.308.144)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0005/04).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0005/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de ne-

teja de diverses dependències administrati-
ves del Departament d’Ensenyament, des-
glossat en els següents lots:

Lot 1: Delegació Territorial de Girona.

Lot 2: Delegació Territorial del Departa-
ment del Vallès Occidental a Sabadell.

Lot 3: Oficina Territorial del Maresme de
Mataró.

b) Termini d’execució: de l’1 de gener al
31 de desembre de 2004.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 86.616,00 euros (IVA inclòs),

supeditat a la condició suspensiva de l’exis-
tència de crèdit adequat i suficient al pres-
supost de l’any 2004, desglossat en els
següents lots:

Lot 1: 23.587,20 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 52.012,80 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 11.016,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix d’acord amb l’ar-

ticle 35.1.c, del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 6, catego-

ria A.
Grup U, subgrup 1, categoria A.
La seva presentació es potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Ensenyament-
Registre general.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i divendres fins a les 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Ensenyament-Re-

gistre General del Departament d’Ensenya-
ment.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
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sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament-

Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 14 de novembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.321.049)

RESOLUCIÓ ENS/3465/2003, de 29 d’oc-
tubre, de modificació de la Resolució ENS/
3068/2003, de 14 d’octubre, per la qual
s’aproven les plantilles de personal docent
dels centres docents públics dependents del
Departament d’Ensenyament per al curs
2003-2004.

Per la Resolució ENS/3068/2003, de 14
d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22.10.2003),
es van aprovar les plantilles de personal do-
cent dels centres docents públics dependents
del Departament d’Ensenyament per al curs
2003-2004.

Atès que s’han observat errades i omis-
sions pel que fa a determinats llocs de tre-
ball, correspon modificar la Resolució ENS/
3068/2003, de 14 d’octubre, a l’empara del
que preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Incloure a l’annex 2 de la Resolució
ENS/3068/2003, de 14 d’octubre, per la
qual s’aproven les plantilles de personal
docent dels centres docents públics depen-
dents del Departament d’Ensenyament per
al curs 2003-2004, els llocs de treball que
es detallen a continuació:

“pàg. 20469: 08001443 IES Eugeni d’Ors
(2); P. esp. serveis socioculturals i serveis a
la comunitat: 0,25.

”pàg. 20492: 08026683 IES Francesc Fer-
rer i Guàrdia; Taller d’adaptació escolar: 2.

”pàg. 20517: 43006125 IES Campclar (2);
Taller d’adaptació escolar: 2.”

—2 Modificar l’annex 2 de la Resolució
abans esmentada, segons es detalla a con-
tinuació:

A la pàgina 20510, 25002799 IES Capar-
rella (1), on diu: “Sistemes electrònics: 5”,

ha de dir: “Sistemes electrònics: 6”.

—3 Substituir a l’annex 2 de la citada Re-
solució, pàg. 20464, les dades que cons-
ten del centre que es detalla tot seguit, per
les que s’indiquen en aquesta Resolució.

08013329 EA Llotja (3)
Anglès ....................................................... 1
Daurat i policromia ................................... 1
Decoració ................................................. 1
Delineació ................................................. 1
Dibuix artístic i color .............................. 20
Dibuix publicitari (B) ................................. 5
Dibuix tècnic ........................................... 16
Disseny de producte ................................ 1
Disseny gràfic ........................................... 6
Edició d’art ............................................... 1
Enquadernació artística ........................... 1

Esmalts ..................................................... 1
Filosofia ..................................................... 1
Fotografia .................................................. 1
Fotografia i processos de reproducció ... 2
Geografia i història ................................... 1
Història de l’art ........................................ 4
Llengua catalana i literatura .................... 1
Materials i tecnologia: disseny ................ 2
Mitjans audiovisuals ................................. 2
Mitjans informàtics ................................... 4
Modelisme i maquetisme ......................... 4
Motlles i reproduccions ........................... 1
Musivaria ................................................... 1
Organització industrial i legislació ........... 3
Tècniques ceràmiques ............................. 3
Tècniques de gravat i estampació .......... 3
Tècniques de joieria i bijuteria ................ 1
Tècniques de patronatge i confecció ..... 4
Tècniques del metall ................................ 1
Tècniques tèxtils ...................................... 2
Talla de pedra i fusta ............................... 2
Volum ........................................................ 6

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 29 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.308.124)


