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RESOLUCIÓ ENS/3717/2003, de 25 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Àgora, de Sant Cugat del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Àgora, de Sant Cugat
del Vallès, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació primària i cessament de l’etapa
d’educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
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Àgora, de Sant Cugat del Vallès, per ampliació d’unitats d’educació primària i cessament de l’etapa d’educació infantil, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Sabadell, 25 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: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Núm. de codi: 08044429.
Denominació: Àgora.
Adreça: c. Ferrer i Guardia, s/n.
Titular: Estudio Àgora, SA.
NIF: A58737396.
S’autoritza l’ampliació de 6 unitats d’educació primària amb capacitat per a 150 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2003-2004.
S’autoritza el cessament de l’etapa d’educació infantil amb efectes a partir de la fi del
curs 2002-2003.

Full de disposicions i actes administratius

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació primària: 24 unitats amb capacitat per a 600 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ciències de la naturalesa i la salut amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.
(03.308.053)

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 25 de novembre de 2003

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Núria-Barcelona, de
Barcelona, en petició d’autorització de supressió de locals i dels ensenyaments de
formació professional, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats, i el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Núria-Barcelona, de Barcelona, per supressió de locals i dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà i superior, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es dipositaran:
2.1 Al centre d’educació infantil i primària Pràctiques 1, codi 08002061, de Barcelona, pel que fa l’EGB i a l’ensenyament
primari.
2.2 A l’institut d’educació secundària
Mare de Déu de la Mercé, codi 08014401,
de Barcelona, pel que fa als ensenyaments
de formació professional.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Barcelona, 28 de novembre de 2003
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Ramon Farré i Roure
Secretari general

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX
RESOLUCIÓ ENS/3718/2003, de 25 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Núria-Barcelona, de Barcelona.

ment durant el primer semestre de 2003,
que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució, de conformitat amb l’article 94.6 del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08006507.
Denominació: Núria-Barcelona.
Adreça: c. Vallespir, 34.
Altres adreces: c. Melcior de Palau, 70-74; c.
Bethencour, 7, i c. Comtes de Bell-lloc, 80.
Titular: Agrupació Escolar Núria, SL.
NIF: B08694143.
S’autoritza la supressió de locals al c.
Melcior de Palau, 70-74, i c. Comtes de Belllloc, 80, amb efectes a partir de la fi del curs
2002-03.
S’autoritza la supressió dels ensenyaments de formació professional de grau
mitjà, amb efectes a partir de la fi del curs
2002-03.
S’autoritza la supressió dels ensenyaments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de la fi del curs
2002-03.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars (situades al c.
Bethencour, 7).
(03.308.043)

RESOLUCIÓ ENS/3719/2003, de 28 de novembre, per la qual es dóna publicitat a
diverses subvencions concedides pel Departament d’Ensenyament.
Atès el que disposa l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, sobre la publicació al DOGC de les subvencions concedides pels departaments de la Generalitat;
Fent ús de les atribucions que m’atorga
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

ANNEX
Beneficiari: Fundació Orfeó Català Palau de
la Música Catalana.
Quantitat concedida: 21.035,00 euros.
Finalitat: organització de la campanya Les
escoles al Palau.
Crèdit pressupostari: 480130200/3212.
Beneficiari: Universitat de Barcelona.
Quantitat concedida: 530.354,92 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
del professorat no universitari.
Crèdit pressupostari: 440130000/4231.
Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.
Quantitat concedida: 532.671,94 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
del professorat no universitari.
Crèdit pressupostari: 440130000/4231.
Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.
Quantitat concedida: 521.765,79 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
del professorat no universitari.
Crèdit pressupostari: 440130000/4231.
Beneficiari: Universitat de Girona.
Quantitat concedida: 221.675,03 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
del professorat no universitari.
Crèdit pressupostari: 440130000/4231.
Beneficiari: Universitat de Lleida.
Quantitat concedida: 187.340,23 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
del professorat no universitari.
Crèdit pressupostari: 440130000/4231.
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili.
Quantitat concedida: 274.218,80 euros.
Finalitat: activitats de formació permanent
del professorat no universitari.
Crèdit pressupostari: 440130000/4231.
Beneficiari: Ajuntament de Serós.
Quantitat concedida: 43.272,87 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Polinyà.
Quantitat concedida: 7.441,49 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Resolc:

Beneficiari: Ajuntament de Collbató.
Quantitat concedida: 56.511,53 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Donar publicitat a diverses subvencions
concedides pel Departament d’Ensenya-

Beneficiari: Ajuntament de Capellades.
Quantitat concedida: 36.767,08 euros.
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Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostària: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament d’Avinyó.
Quantitat concedida: 11.715,43 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament d’Alguaire.
Quantitat concedida: 66.712,34 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Premià de Dalt.
Quantitat concedida: 100.878,75 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès.
Quantitat concedida: 28.127,37 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Pineda de Mar.
Quantitat concedida: 67.764,11 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Quantitat concedida: 82.026,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.

Beneficiari: Ajuntament de Font-rubí.
Quantitat concedida: 67.764,11 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Manlleu.
Quantitat concedida: 203.292,34 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament Premià de Mar.
Quantitat concedida: 34.241,56 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Quantitat concedida: 135.528,23 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.
Quantitat concedida: 64.909,31 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Quantitat concedida: 122.305,96 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.
Quantitat concedida: 80.655,82 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Quantitat concedida: 8.713,74 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge.
Quantitat concedida: 26.478,08 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de la Sénia.
Quantitat concedida: 100.819,78 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Sant Martí de
Tous.
Quantitat concedida: 17.655,66 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Castellgalí.
Quantitat concedida: 29.299,34 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2001.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament d’Albatàrrec.
Quantitat concedida: 22.962,92 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de la Vall de Bianya.
Quantitat concedida: 61.603,74 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Lleida.
Quantitat concedida: 49.282,99 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de la Mancomunitat
Mare de Déu dels Socors.
Quantitat concedida: 59.500,20 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Martorell.
Quantitat concedida: 145.745,44 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor.
Quantitat concedida: 61.603,74 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.
Quantitat concedida: 15.626,31 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Santa Margarita
de Montbui.
Quantitat concedida: 106.679,65 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Quantitat concedida: 123.207,48 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2000.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí.
Quantitat concedida: 10.141,83 euros.
1311

Beneficiari: Ajuntament de Sarrià de Ter.
Quantitat concedida: 119.070,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Lleida.
Quantitat concedida: 100.878,75 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Quantitat concedida: 17.132,26 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Quantitat concedida: 67.803,75 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Santa Susanna.
Quantitat concedida: 24.806,25 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Montmajor.
Quantitat concedida: 15.270,47 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Premià de Dalt.
Quantitat concedida: 100.878,75 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Ajuntament de Rosselló.
Quantitat concedida: 19.920,81 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en
llars d’infants convocatòria 2002.
Crèdit pressupostari: 760130200/4222.
Beneficiari: Hospital de la Vall d’Hebrón.
Quantitat concedida: 9.967,42 euros.
Finalitat: funcionament de dues aules docents hospitalàries.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: Consorci Hospitalari Parc Taulí,
de Sabadell.
Quantitat concedida: 9.967,42 euros.
Finalitat: funcionament de dues aules docents hospitalàries.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: Fundació Privada Escola del Ripollès, Fundació Eduard Soler.
Quantitat concedida: 166.490,72 euros.

Full de disposicions i actes administratius

Finalitat: formació i reciclatge professional
d’ensenyaments de tipus tecnològic.
Crèdit pressupostari: 480131100/4222.
Beneficiari: Fundació Privada Indústries Gràfiques.
Quantitat concedida: 700.471,52 euros.
Finalitat: experiència pilot com a centre d’informació, formació, innovació, documentació
i inserció professional de les arts gràfiques a
Catalunya.
Crèdit pressupostari: 480131100/4222.
Beneficiari: Liceo Sefardí, de Barcelona.
Quantitat concedida: 195.209,40 euros.
Finalitat: finançament de l’ensenyament, assessorament i divulgació de la cultura jueva.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre La Suïssa, de Tona.
Quantitat concedida: 48.989,59 euros.
Finalitat: desenvolupar un projecte curricular d’organització i gestió del servei de nutrició i dietètica en residències geriàtriques.
Crèdit pressupostari: 480131100/4222.
Beneficiari: centre Arrels I, de Solsona.
Quantitat concedida: 7.196,23 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Calassanç, de Barcelona.
Quantitat concedida: 7.815,71 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Canigó, de l’Hospitalet de
Llobregat.
Quantitat concedida: 9.288,21 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Casals-Gràcia, de Manlleu.
Quantitat concedida: 10.402,80 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre El Carme-Vedruna, de
Manlleu.
Quantitat concedida: 6.348,97 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre El Puig, d’Esparreguera.
Quantitat concedida: 6.348,97 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222
Beneficiari: centre Episcopal-Mare de Déu
de l’Acadèmia, de Lleida
Quantitat concedida: 10.081,91 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Escola Pia de Mataró, de
Mataró.
Quantitat concedida: 10.273,01 euros.

Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Freta, de Calella.
Quantitat concedida: 9.378,85 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Fuster, de Santa Coloma
de Gramenet.
Quantitat concedida: 6.564,66 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Manent Rambla, de Santa Coloma de Gramenet.
Quantitat concedida: 6.108,44 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Ginebró, de Llinars del Vallès.
Quantitat concedida: 9.083,11 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre L’Anunciata, de Lleida.
Quantitat concedida: 9.083,11 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre L’Espill, de Manresa.
Quantitat concedida: 14.294,10 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre La Inmaculada, de Sant
Vicenç dels Horts.
Quantitat concedida: 7.815,71 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre La Salle, de la Seu d’Urgell.
Quantitat concedida: 6.348,97 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Les Alzines, de Girona.
Quantitat concedida: 6.587,00 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Lestonnac, de Badalona.
Quantitat concedida: 7.705,48 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
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Beneficiari: centre Lestonnac, de Mollet del
Vallès.
Quantitat concedida: 6,090,13 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Manuel Oms i de Prat, de
Manresa
Quantitat concedida: 9.378,85 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Mare de Déu de la Soledat, de Barcelona.
Quantitat concedida: 7.254,90 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Maria de Ward, de
Badalona.
Quantitat concedida: 13.882,81 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Maristes Montserrat, de
Lleida.
Quantitat concedida: 7.168,62 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Montagut, de Vilafranca
del Penedès.
Quantitat concedida: 7.815,71 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Montserrat, de Vilanova
i la Geltrú.
Quantitat concedida: 6.521,52 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Nuestra Señora de la
Consolación, de Tortosa.
Quantitat concedida: 7.815,71 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Nuestra Señora de Montserrat, de Parets del Vallès.
Quantitat concedida: 16.060,98 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Sagrat Cor, de Manresa.
Quantitat concedida: 11.342,33 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Sagrats Cors, de Centelles.
Quantitat concedida: 6.348,97 euros.
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Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.

Finalitat: celebració dels 25 anys de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya.
Crèdit pressupostari: 480130000/3213.

Beneficiari: centre Sant Antoni de Pàdua, de
Mataró.
Quantitat concedida: 13.992,12 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.

Beneficiari: Grup d’Innovació i Recerca per
a l’ensenyament de la filosofia.
Quantitat concedida: 60.100,00 euros.
Finalitat: desenvolupament del Projecte Filosofia 3-18, durant el curs 2002-2003.
Crèdit pressupostari: 482130000/4231.

Beneficiari: centre Sant Josep, de Tàrrega.
Quantitat concedida: 7.125,48 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Santa Anna, de Lleida.
Quantitat concedida: 17.704,27 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Vedruna-Tona, de Tona.
Quantitat concedida: 7.125,48 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Escola Pia, de Granollers
Quantitat: concedida: 7.815,71 euros.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222.
Beneficiari: centre Mare del Diví Pastor, de
Barcelona.
Quantitat concedida: 9.069,91.
Finalitat: contractació d’un zelador/educador per atendre alumnes amb necessitats
educatives especials.
Crèdit pressupostari: 480130700/4222
Beneficiari: Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.
Quantitat concedida: 58.195,00 euros.
Finalitat: realització d’activitats formatives i
pedagògiques.
Crèdit pressupostari: 482130000/4231.
Beneficiari: Consorci de l’Auditori.
Quantitat: 50.000,00 euros.
Finalitat: Projecte Servei Educatiu.
Crèdit pressupostari: 441130100/3213.
Beneficiari: Institut Municipal d’Educació.
Quantitat concedida: 372.630,00 euros.
Finalitat: funcionament CREDAC.
Crèdit pressupostari: 460130100/3212.
Beneficiari: INICE-CATALUNYA.
Quantitat concedida: 58.195,00 euros.
Finalitat: celebració de la IV Exporecerca
Jove.
Crèdit pressupostari: 482130000/4231.
Beneficiari: Fundació Catalana Síndrome de
Down.
Quantitat concedida: 57.775,00 euros.
Finalitat: suport a alumnes amb síndrome de
Down.
Crèdit pressupostari: 480130300/3135.
Beneficiari: Confederació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya.
Quantitat concedida: 18.030,36 euros.

Beneficiari: Associació d’Amics de l’Escola
Comte Guifré.
Quantitat concedida: 48.000,00 euros.
Finalitat: despeses derivades les actuacions
de foment i desenvolupament de la llengua
i la cultura catalanes a les escoles de la
Catalunya Nord.
Crèdit pressupostari: 480130200/3212.
Beneficiari: Cercle per a la defensa i la difusió de la llengua i la cultura catalanes.
Quantitat concedida: 15.000,00 euros.
Finalitat: realització d’activitats per al redreçament de la llengua i la cultura catalanes
dins el món de l’ensenyament a l’Alguer.
Crèdit pressupostari: 480130200/3212.
Beneficiari: Centre Unesco de Catalunya.
Quantitat concedida: 21.035,00 euros.
Finalitat: despeses derivades de la realització del projecte Coordinació del Pla d’Escoles Associades a la UNESCO.
Crèdit pressupostari: 480130200/3212.
(03.330.147)

sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 27 de novembre de 2003
P . D . (Resolució d’1.6.2001,
DOGC de 11.6.2001)

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

RESOLUCIÓ ENS/3727/2003, de 27 de novembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Adesa,
de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Adesa, de Barcelona,
en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat 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 sistema educatiu, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Adesa en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha en el centre es dipositaran a
l’institut d’educació secundària Salvador
Seguí, amb el codi núm. 08044053, de
Barcelona.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes1313

Delegació Territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08052219.
Denominació: Adesa.
Adreça: c. Bruc, 146, baixos.
Titular: Asoc. Dental Española, SA.
NIF: A58509498.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Adesa, amb efectes a
partir de la fi del curs 2002-03.
(03.315.141)

RESOLUCIÓ ENS/3728/2003, de 27 de
novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sant Ferran, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Ferran, de
Barcelona, en petició de supresió de locals,
redistribució d’espais dels nivells d’educació infantil i educació primària, i ampliació
d’una unitat del nivell d’educació infantil, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica
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
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els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no
universitaris; i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Ferran, de Barcelona, per supressió de
locals, redistribució d’espais dels nivells
d’educació infantil i educació primària, i
ampliació d’una unitat d’educació infantil, en
els termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol
altre recurs de considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 27 de novembre 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: 08007871.
Denominació: Sant Ferran.
Adreça: c. Joan Riera, 46.
Altres adreces: c. Joan Riera, 32-34-36-44
i 51; c. Font d’en Canyelles, 98 i c. Nou Pins,
85-87 i 88.
Titular: Col. San Fernando, SL.
NIF: B08425175
S’autoritza la supressió dels locals del c.
Joan Riera, 32-34-36, amb efectes a partir
de la fi del curs 2000-01.
S’autoritza la redistribució dels espais autoritzats d’educació infantil i l’ampliació
d’una unitat d’aquest nivell educatiu, quedant amb 3 unitats amb capacitat per a 64
llocs escolars.
S’autoritza la redistribució d’espais del nivell autoritzat d’educació primària quedant
amb 6 unitats amb capacitat per a 126 llocs
escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat per a 64 llocs escolars (situades al c.
Joan Riera, 44-46)
Educació primària:6 unitats amb capa-

citat per a 126 llocs escolars (situades al
c. Joan Riera, 44-46)
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars (situades al c. Font d’en Canyelles, 98).
Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats en la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
en la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars (situades al c. Nou
Pins, 85-87 i 88).
(03.315.146)

RESOLUCIÓ ENS/3729/2003, de 27 de
novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Bemen 3, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Bemen 3, de Barcelona,
en petició d’autorització de modificació dels
ensenyaments de formació professional, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; 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; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Bemen 3, de Barcelona, per ampliació dels ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i modificació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Barcelona, 27 de novembre 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: 08031897.
Denominació: Bemen 3.
Adreça: c. Petrarca, 12 (amb accés també
pel c. Espiell, 33-35).
Altres adreces: c. Amílcar, 61-67, i c. Sant
Ferran, 19-25.
Titular: José Méndez Pérez.
NIF: 8622821Y.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà següents:
Família d’administració, 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars del cicle formatiu de gestió administrativa, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2003-04.
Família d’informàtica, cicle formatiu d’explotació sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-04.
Família de serveis socioculturals i a la comunitat, cicle formatiu d’atenció sociosanitària, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2004-05.
S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’electricitat i electrònica, del
cicle formatiu de sistemes de telecomunicació i informàtics amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de la fi del curs 2002-03.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’administració, amb el cicle
formatiu d’administració i finances amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, que s’haurà d’impartir d’acord amb el
que s’especifica a la composició del centre, amb efectes a partir de l’inici del curs
2003-04.
Els cicles formatius de grau superior de
la família d’informàtica queden autoritzats
d’acord amb el que s’especifica a la composició del centre, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2003-04.
Els cicles formatius de grau superior de
la família de serveis socioculturals i a la comunitat queden autoritzats d’acord amb el
que s’especifica a la composició del centre, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-05.
Composició del centre a l’inici del curs
2004-05:
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars (situades al c. Sant Ferran, 19-25).
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
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a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars (situades al c. Sant
Ferran, 19-25 i al c. Amílcar, 61-67).
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars (situats al c. Petrarca, 12); en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.
Família d’electricitat i electrònica: cicle formatiu d’equips i instal·lacions electrotècniques amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars (situats al c. Petrarca, 12); en
cap cas un grup no superarà els 20 llocs
escolars.
Família d’informàtica: cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(situats al c. Petrarca, 12); en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.
Família de serveis socioculturals i a la comunitat: cicle formatiu d’atenció sociosanitària amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars (situats al c. Petrarca, 12); en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàtiques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars i cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (situats al c. Petrarca, 12); en cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars. Els cicles
formatius de desenvolupament d’aplicacions informàtiques i d’administració de sistemes informàtics s’impartiran alternativament en horari de matí o tarda; en cap cas
la capacitat simultània no superarà els 60
llocs escolars.
Família de serveis socioculturals i a la comunitat:
Cicle formatiu d’educació infantil amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(situats al c. Petrarca, 12); en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.
Cicle formatiu d’animació sociocultural
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars i cicle formatiu d’integració social
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars (situats al c. Petrarca, 12); en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs escolars. Els cicles formatius d’animació sociocultural i d’integració social s’impartiran alternativament en horari de matí o tarda; en
cap cas la capacitat simultània no superarà
els 60 llocs escolars).
Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (situats al
c. Petrarca, 12); en cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars. Els 2 grups del
cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa i del cicle formatiu de grau superior d’administració i finances, ambdós de
la família d’administració, s’impartiran alternativament en horari de mati o tarda; en cap
cas la capacitat simultània no superarà els
60 llocs escolars.
(03.315.144)

RESOLUCIÓ ENS/3725/2003, d’1 de desembre, de cessament del senyor Joaquim
Arenas Sampera com a cap del Servei d’Ensenyament del Català del Departament
d’Ensenyament.
Atès que per Resolució de 29 d’abril de
1993, publicada en el DOGC núm. 1745, de
14.5.1993, el senyor Joaquim Arenas Sampera fou nomenat cap del Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Ensenyament, d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;
Atès que el senyor Joaquim Arenas Sampera causa baixa en l’esmentat lloc de treball amb motiu de jubilació;
Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:
El senyor Joaquim Arenas Sampera cessa com a cap del Servei d’Ensenyament del
Català del Departament d’Ensenyament,
amb efectes de 31 d’agost de 2003 i se li
agraeixen els serveis prestats.

Resolc:
—1 Adscriure amb destinació definitiva
els funcionaris del cos de mestres, als llocs
de treball que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució, amb efectes de l’1
de setembre de 2003.
—2 Mantenir en el centre al qual s’adscriuen l’antiguitat que tenien aquests funcionaris docents en el centre d’origen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 1 de desembre de 2003

Barcelona, 6 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(03.316.100)
ANNEX
RESOLUCIÓ ENS/3726/2003, de 6 de novembre, d’adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de
mestres.
Pel Decret 191/2003, d’1 d’agost (DOGC
núm. 3942, de 7.8.2003), es creen diversos col·legis d’educació infantil i primària
que consten a l’annex de l’esmentat Decret.
Mitjançant la Resolució ENS/2957/
2003, de 30 de setembre (DOGC núm.
3984, de 9.10.2003) es disposa l’inici
d’activitats dels col·legis d’educació infantil i primària a què es refereix el paràgraf
anterior amb les especificacions que consten a l’annex de la Resolució.
La disposició addicional setena del Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE
núm. 239, de 6.10.1998), estableix que els
mestres que tinguin destinació definitiva en
un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, transformació total
o parcial d’altre o altres centres, comptaran
a efectes d’antiguitat al centre de destinació la generada en el centre d’origen.
Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmentada Resolució ENS/2957/2003, de
30 de setembre, cal adoptar les mesures
corresponents en relació amb el professorat com a conseqüència del desglossament o fusió dels centres afectats,
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DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

CEIP Sobirans
Codi 08055890-Arenys de Munt
Creat per desglossament del CEIP Sant
Martí, codi 08000165 d’Arenys de Munt.
Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:
NIF: 037278202D.
Nom i cognoms: Mercè Baño Garcia.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 038814642A.
Nom i cognoms: Maria Teresa Casquete Calderon.
Especialitat: educació primària, música.
NIF: 037661399A.
Nom i cognoms: Isabel Compan Fernández.
Especialitat: educació primària.
NIF: 035115962E.
Nom i cognoms: Joana Leon Navarro.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 046549456D.
Nom i cognoms: Marta Montero Honorato.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 077295304D.
Nom i cognoms: M. Rosario Ortega López.
Especialitat: educació primària.
NIF: 041995455P.
Nom i cognoms: Rosario Pulido Padron.

Full de disposicions i actes administratius

Especialitat: educació primària, anglès.
NIF: 036933116S.
Nom i cognoms: Marina Serra Gesti.
Especialitat: educació primària.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

CEIP de Masquefa
Codi 08060605-Masquefa
Creat per desglossament del CEIP El Turó,
codi 08020841 de Masquefa.
Adscripció amb destinació definitiva de la
funcionària del cos de mestres:

Especialitat: educació primària, educació física.
NIF: 039045101W.
Nom i cognoms: Maria Teresa Martí Canals.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 038984690N.
Nom i cognoms: Pedro Martí Ibañez.
Especialitat: educació primària.
NIF: 039126326Z.
Nom i cognoms: Maria Asunción Moncal Casanovas.
Especialitat: educació primària.

NIF: 033868551Q.
Nom i cognoms: Montserrat Soler Sevil.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 040954702M.
Nom i cognoms: M. Montserrat Vidal Cañellas.
Especialitat: educació infantil.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

CEIP Can Borrell
Codi 17007828-Blanes
Creat per desglossament del CEIP Joaquim Ruyra, codi 17000469 de Blanes.

NIF: 043710570J.
Nom i cognoms: Pilar Torrent Comella.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 039043147A.
Nom i cognoms: M. Carmen Padial Fernández.
Especialitat: educació primària.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

NIF: 033900611Z.
Nom i cognoms: Marta Pérez Encarnación.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 043741958Y.
Nom i cognoms: Carolina Carrillo Martín.
Especialitat: educació primària, educació física.

NIF: 078145747G.
Nom i cognoms: Mercè Ramon Caelles.
Especialitat: educació primària.

NIF: 045538194B.
Nom i cognoms: Mireia Crespo Torres.
Especialitat: educació infantil.

CEIP Carme Simó-Sant Gregori
Codi 08055889-Sabadell
Creat per fusió del CEIP Carme Simó, codi
08042822 i del CEIP Sant Gregori, codi
08042901, ambdós de Sabadell.
Adscripció amb destinació definitiva dels
funcionaris del cos de mestres:
NIF: 039312296Y.
Nom i cognoms: M. Dolores Armengol Coscollola.
Especialitat: educació primària.
NIF: 033862051W.
Nom i cognoms: Montserrat Armengol Rauet.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 039854901H.
Nom i cognoms: Maria Àngels Balaña
Maymo.
Especialitat: educació primària, anglès.
NIF: 033903071J.
Nom i cognoms: Ana Isabel Camacho Molina.
Especialitat: educació primària, francès.
NIF: 037725868A.
Nom i cognoms: Maria Isabel Comas Codinach.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 033869536N.
Nom i cognoms: Patricia Fernández Puig.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 077051819W.
Nom i cognoms: Àngels Garcia Garcia.
Especialitat: educació primària.
NIF: 033881086Q.
Nom i cognoms: Gloria Herrero Ruiz.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 039000082V.
Nom i cognoms: Maria Teresa Junyent
Comas.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 040850912Z.
Nom i cognoms: Asunción Lorda Canalis.
Especialitat: educació primària.
NIF: 039003877V.
Nom i cognoms: Josefa Llonch Soler.
Especialitat: educació primària.
NIF: 038123407X.
Nom i cognoms: Monica Marin Duran.

NIF: 039003820Y.
Nom i cognoms: M. del Pilar Reche Pardo.
Especialitat: educació primària.
NIF: 033885263F.
Nom i cognoms: Maria Assumpta Rovira Escapa.
Especialitat: educació especial.
NIF: 039005266A.
Nom i cognoms: Maria Engracia Saura Margarit.
Especialitat: educació primària.
NIF: 039026652E.
Nom i cognoms: Rosa Tatjer Jou.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 022628028F.
Nom i cognoms: Rosa Maria Uceda Carruesco.
Especialitat: educació primària.
NIF: 033904143G.
Nom i cognoms: Sílvia Valeri Torbellino.
Especialitat: educació primària, música.
NIF: 039037034P.
Nom i cognoms: Gloria Valls Giralt.
Especialitat: educació especial.
NIF: 011728609N.
Nom i cognoms: Felix Alberto Villar Figal.
Especialitat: educació primària, educació física.
CEIP de Matadepera
Codi 08060757-Matadepera
Creat per desglossament del CEIP Ginesta, codi 08020863 de Matadepera.
Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:
NIF: 039160378A.
Nom i cognoms: Maria José Andres Sánchez.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 034745304D.
Nom i cognoms: Elisabet Madera Rusinyol.
Especialitat: educació infantil.
NIF: 033908346K.
Nom i cognoms: Montserrat Sánchez Roldan.
Especialitat: educació infantil.
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Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:

NIF: 043670387B.
Nom i cognoms: Ma. Carmen Heijo Alvarez.
Especialitat: educació primària.
NIF: 043409700Y.
Nom i cognoms: Silvia Nabau Rodríguez.
Especialitat: educació infantil.
(03.321.070)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments
(exp. 1/04).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
c) Número d’expedient: 1/04.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de mobiliari escolar homologat amb
destinació als centres docents públics de
Catalunya, segons l’annex del plec de clàusules administratives particulars. CNPA/
CPV: 36.1.
b) Termini d’execució: 60 dies a partir de
la data del dipòsit de la garantia definitiva,
atès que és un expedient amb tràmit d’urgència.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada i urgent, segons
l’article 71 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 2.500.000,00 euros, IVA inclòs, supeditat a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient al
pressupost del 2004.

Núm. 984

—5 Garanties
Provisional: d’acord amb el que indica
l’apartat E del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars
i d’acord amb l’article 35.1 del text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/200, de 16 de juny.
Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 37583759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: 9 de gener de 2004.
g) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19 de gener de 2004. Es fa constar que si l’últim
dia del termini és festiu, la presentació de
proposicions es prorrogarà fins al proper
dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament o a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax o un telegrama durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador esta

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos,
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions
i Contractacions, Secció d’Equipaments
Educatius i Contractacions.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 26 de gener de 2004.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses de l’Anunci: l’import de l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: segons la
clàusula 7.4 del plec de clàusules administratives particulars.
—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 28 de novembre de 2003.
Barcelona, 4 de desembre de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.337.125)
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