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RESOLUCIÓ ENS/44/2004, de 16 de gener, per la qual es deixen inactius diversos
col·legis d’educació infantil i primària.
L’evolució de les necessitats d’escolarització duu a modificar la programació de
llocs escolars adequadament, la qual cosa
pot comportar canvis en la xarxa de centres docents.
La Delegació Territorial d’Ensenyament de
Lleida ha tramitat diversos expedients que
afecten els col·legis d’educació infantil i
primària, que compten amb l’informe favorable de la Inspecció d’Ensenyament
Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
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Resolc:
Es deixen inactius els col·legis d’educació infantil i primària que s’esmenten a l’annex d’aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius des de la fi del curs
escolar 2002-2003.
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la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’any 2003. (DOGC núm. 4061,
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
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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 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, 16 de gener de 2004
Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca de les Garrigues
Municipi: el Vilosell.
Unitat de població: el Vilosell.
Codi de centre: 25005089.
Denominació: CEIP La Tossa.
Adreça: c. de Sant Sebastià, 15.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Els Aubis, amb número de codi
25000171, de l’Albi.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca del Segrià
Municipi: les Torres de Sanui.
Unitat de població: les Torres de Sanui.
Codi de centre: 25002180.
Denominació: CEIP Malgovern.
Adreça: partida Malgovern, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària El Segrià, amb número de codi
25002854, de Lleida.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca de l’Alta Ribagorça
Municipi: la Vall de Boí.
Unitat de població: la Vall de Boí.
Codi de centre: 25006586.
Denominació: CEIP de Taüll.
Adreça: pl. de Sant Martí, 6.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària La Vall de Boí, amb número de codi
25008534, de la Vall de Boí.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca del Pallars Jussà
Municipi: Talarn.

Unitat de població: Talarn.
Codi de centre: 25004437.
Denominació: CEIP de Talarn.
Adreça: c. Raval, 25.
Altres disposicions: els expedients acadèmics
dels alumnes que hi ha al centre es dipositaran al col·legi d’educació infantil i primària
Aeso, amb número de codi 25001886, de
Isona i Conca Dellà.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca de l’Alta Ribagorça
Municipi: la Vall de Boí.
Unitat de població: la Vall de Boí.
Codi de centre: 25005831.
Denominació: CEIP d’Erill la Vall.
Adreça: c. Únic, s/n.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària La Vall de Boí, amb número de codi
25008534, de la Vall de Boí.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
(04.013.198)

RESOLUCIÓ ENS/45/2004, de 2 de gener,
per la qual es dóna publicitat a la resolució
de 20 de novembre de 2003, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat Diocesana, de Navàs,
contra la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny.
Per la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny (DOGC núm. 3918, de 4.7.2003),
es van resoldre de manera definitiva les sol·licituds de renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents
privats per als nivells postobligatoris, que
prèviament s’havien resolt provisionalment
per la Resolució ENS/1363/2003, de 12 de
maig (DOGC núm. 3885, de 16.5.2003).
D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va atorgar al centre Diocesana, de
Navàs, amb codi 08022276, el concert educatiu per a diverses unitats de cicles formatius de grau mitjà i grau superior, alhora que
se li denegava el concert per a una unitat
de primer curs de cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics (CFPS 2251).
Contra aquesta resolució, el centre Diocesana va interposar un recurs de reposició, pel qual reclamava una unitat concertada de primer curs de cicle formatiu de grau
superior d’administració de sistemes informàtics (CFPS 2251) que s’ha estimat per la
resolució de 20 de novembre de 2003.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,
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Resolc:
—1 Donar publicitat a la resolució de 20
de novembre de 2003, per la qual s’estima
el recurs interposat pel centre docent privat
Diocesana, de Navàs, amb codi 08022276,
contra la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució ENS/1363/2003, de 12 de maig, per
la qual es resol amb caràcter provisional la
renovació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells
postobligatoris.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar una unitat de primer curs de cicle formatiu de grau superior d’administració de
sistemes informàtics (CFPS 2251).
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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.
Barcelona, 2 de gener de 2004
Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament
(04.013.175)

RESOLUCIÓ ENS/46/2004, de 16 de gener, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Alta Ribagorça, de
Vilaller.
La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització, aconsellen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
Alta Ribagorça.
Vistos els informes de la Inspecció d’Ensenyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, i segons el que
estableix l’article 49 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.6.1996).
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Article 1
Modificar la composició de la zona escolar rural Alta Ribagorça, amb número de codi
25007891, en el sentit següent:
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S’incorpora a la zona escolar rural Alta
Ribagorça el col·legi d’educació infantil i primària de la Vall de Boí, amb codi de centre
25008534, de Barruera (la Vall de Boí).
Deixen de formar part de la zona escolar
rural esmentada els centres docents públics
següents:
El col·legi d’educació infantil i primària
d’Erill la Vall, amb codi de centre 25005831,
de la Vall de Boí.
El col·legi d’educació infantil i primària de
Taüll, amb codi de centre 25006586, de Taüll
(la Vall de Boí).

blert a l’Ordre indicada i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Article 2
Reconèixer els afectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar
2003-2004.

—2 Modificar les subvencions dels centres
que consten en l’annex 2 d’aquesta Resolució, que van ser concedides per la Resolució ENS/3631/2002, de 10 de desembre,
per incompliment dels requisits i de les
condicions necessàries per al seu atorgament, d’acord amb el que disposa l’article
4 de l’Ordre ENS/359/2003, de 4 d’agost.
En cada cas s’especifiquen les unitats disminuïdes amb la corresponent causa de disminució.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 16 de gener de 2004
Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament
(04.013.200)

RESOLUCIÓ ENS/60/2004, de 16 de gener, per la qual es resol el concurs públic
per a la concessió de subvencions als centres docents privats per al nivell d’educació
infantil (3-6 anys).

Resolc:
—1 Atorgar les subvencions als centres
docents que consten a l’annex 1 d’aquesta
Resolució, amb efectes des de l’inici del curs
escolar 2003-2004.
En cada cas s’especifiquen les unitats
subvencionades i, si escau, les unitats denegades, amb la corresponent causa de
denegació.

—3 La despesa corresponent a aquesta
Resolució és de 30.032.580,00 euros per
al curs 2003-2004, dels quals 8.092.260,00
euros, corresponen al període de setembredesembre de 2003 i 21.940.320,00 euros
al període gener-agost 2004.
Aquesta Resolució va a càrrec de l’aplicació pressupostària 1304 D/480130800/
4222 del pressupost per al 2003, i de la
corresponent partida del pressupost prorrogat per a l’any 2004.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 16 de gener de 2004

Per Ordre ENS/359/2003, de 4 d’agost
(DOGC núm. 3956, de 28.8.2003), es va
convocar concurs públic per a la concessió
de subvencions als centres docents privats
per al nivell d’educació infantil (3-6 anys).

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament
ANNEX 1

D’acord amb l’article 5 d’aquesta Ordre,
el conseller d’Ensenyament emetrà la resolució per la qual es fa pública la concessió
de les subvencions, la qual es publicarà al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Un cop examinades les sol·licituds presentades pels centres, d’acord amb l’esta-

P3: unitats de primer curs d’educació infantil (3 anys).
P4: unitats de segon curs d’educació infantil (4 anys).
P5: unitats de tercer curs d’educació infantil (5 anys).
US: unitats subvencionades.
USD: unitats sol·licitades denegades.
REI: professor recol·locat d’educació infantil.
UD: unitats disminuïdes.
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Causes de denegació o disminució (CD):
(1) Les unitats per a les quals sol·licita la
subvenció no compleixen la relació mitjana
alumne/unitat, establerta a la base 2.d) de
l’Ordre ENS/359/2003, de 4 d’agost.
(2) El centre té adscrit un professor recol·locat d’educació infantil en la unitat per a la
qual se sol·licita la subvenció, segons estableix la base 2.e) de l’Ordre ENS/359/2003,
de 4 d’agost.
(3) El centre té concert educatiu per al primer o segon curs d’educació infantil.
(4) D’acord amb la base 3.1 de l’Ordre
ENS/359/2003, de 4 d’agost, als centres
que per primera vegada accedeixen al règim de subvenció se’ls subvencionarà només les unitats del primer curs d’educació
infantil.
Segons la base 3.2 de l’Ordre ENS/359/
2003, de 4 d’agost, els centres que el curs
2002-2003 van accedir al règim de subvencions només per al primer curs educació
infantil es podran acollir progressivament al
règim d’aquestes subvencions per al següent curs d’aquest nivell.
(5) El centre no té autorització per a les
unitats per a les quals sol·licita subvenció i,
per tant, no compleix el requisit que estableix la base reguladora 2.a) de l’Ordre ENS/
359/2003, de 4 d’agost.
(6) El centre va renunciar a la subvenció.
(7) Resolució ENS/2201/2003, de 2 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura dels centres docents privats Joan Pelegrí i Sagrada Família, de Barcelona.
(8) La sol·licitud de subvenció s’ha presentat fora de termini.
(9) El centre no compleix el requisit que
estableix la base reguladora 2.b) de l’Ordre
ENS/359/2003, de 4 d’agost, segons la qual
s’ha de tenir autorització per impartir l’educació primària i tenir subscrit concert per a
aquest nivell educatiu.
Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Gavà.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Santo Ángel.
Codi: 08017451.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
REI: 1 P4 1 P5
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
US: 1 P3.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08019514.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1P5.
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Municipi: Jorba.
Comarca: Anoia.
Denominació: Montclar.
Codi: 08040266.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Pedagògium Cos.
Codi: 08025496.
US: 2 P3.
REI: 2 P4 1 P5.
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Anna Ravell.
Codi: 08003361.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cardenal Spínola.
Codi: 08010641.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Claret.
Codi: 08010501.
US: 4 P3 3 P4 3 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
US: 2 P3 1 P4 2 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Decroly.
Codi: 08004316.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: El Clot.
Codi: 08009260.
US: 3 P3.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
US: 3 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.
Codi: 08004286.
US: 3 P3 3 P4 3 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
US: 2 P3 1 P4.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Joan Pelegrí.
Codi: 08013640.
US: 3 P3 3 P4 3 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Joan Roca Guipúzcoa.
Codi: 08044791.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
USD: 1 P3.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: L’Esperança.
Codi: 08008267.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
US: 0 P3 0 P4 0 P5.
USD: 1 P3 1 P4 1 P5.
CD: (5)

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08040199.
US: 3 P3 3 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (2).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Francisco.
Codi: 08008930.
US: 1 P3 1 P4.
REI: 1 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Vicente de Paul.
Codi: 08006313.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Salle Horta.
Codi: 08009934.
US: 2 P3 2 P4.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Gregori.
Codi: 08004195.
US: 1 P3 1 P4 2 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Liceu Sant Jordi.
Codi: 08006431.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Joan Bosco.
Codi: 08011394.
US: 3 P3 3 P4 3 P5.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Madres Concepcionistas de
la Enseñanza.
Codi: 08004900.
US: 2 P3 1 P4 2 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Maristes Sants-les Corts.
Codi: 08006532.
US: 4 P3 4 P4.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sadako.
Codi: 08005072.
US: 2 P3 1 P4 2 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08007494.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família-Horta.
Codi: 08010432.
US: 4 P3 5 P4.
REI: 1 P3.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrado Corazón.
Codi: 08004122.
US: 2 P3 2 P4.
USD: 2 P5.
CD: (4).
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Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Medir.
Codi: 08006209.
US: 1 P3 1 P4.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Pau.
Codi: 08004390.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08009806.
US: 2 P3 2 P4.
REI: 2 P5.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sil.
Codi: 08004080.
US: 1 P3 2 P4.
USD: 1 P3 1 P5.
CD: (1 i 4).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
US: 1 P3 1 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Urgell.
Codi: 08036469.
US: 1 P3 1 P4.
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Xerric-Xerrac.
Codi: 08005230.
US: 0 P3 0 P4 0 P5.
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USD: 1 P3 1 P4 1 P5.
CD: (9).
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Blanquerna.
Codi: 08001133.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: López Torrejón.
Codi: 08000979.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Badalona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08000499.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (4).
Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08014656.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
Municipi: Centelles.
Comarca: Osona.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: el Masnou.
Comarca: Maresme.
Denominació: Bergantí.
Codi: 08040001.
US: 1 P3 1 P5.
USD: 1 P4 .
CD: (1).
Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: L’Estel.
Codi: 08017815.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cultura.
Codi: 08018583.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Lope de Vega.
Codi: 08018273.
US: 1 P3.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Feliu.
Codi: 08018455.
REI: 1 P4 1 P5.
USD: 1 P3.
CD: (5).
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Denominació: Casals-Gràcia.
Codi: 08039215.
US: 1 P5.

Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Denominació: El Carme-Vedruna.
Codi: 08019976.
US: 2 P5.
REI: 1 P5.

Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
REI: 1 P4 1 P5.

Municipi: Premià de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: La Salle.
Codi: 08023256.
US: 1 P3.
USD: 1 P4 1 P5.
CD: (4).

Municipi: Bellpuig.
Comarca: Urgell.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.

Municipi: Puig-reig.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08023384.
US: 1 P3 1 P4.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà.
Comarca: Osona.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08026543.
US: 1 P3.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Virgen de las Nieves.
Codi: 08027560.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
Municipi: Santpedor.
Comarca: Bages.
Denominació: Llissach.
Codi: 08025061.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Delegació territorial: Girona.
Municipi: Banyoles.
Comarca: Pla de l’Estany.
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
US: 1 P4.
REI: 1 P5.
USD: 1 P3
CD: (6).
Municipi: Figueres.
Comarca: Alt Empordà.
Denominació: La Salle.
Codi: 17001191.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Comarca: Baix Empordà.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17003291.
US: 2 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Comarca: Selva.
Denominació: La Salle.
Codi: 17003653.
US: 0 P3 0 P4 0 P5.
USD: 2 P3 2 P4 2 P5.
CD: (5).

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Arabell.
Codi: 25005703.
US: 1 P3 1 P4 2 P5.
USD: 1 P3 1 P4.
CD: (8).
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
USD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.
Denominació: El Carme.
Codi: 25003196.
US: 3 P4 2 P5.
REI: 1 P5.
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Cardenal Vidal i Barraquer.
Codi: 43000755.
US: 3 P3 3 P4 2 P5.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Aura.
Codi: 43005820.
US: 3 P3 3 P4 3 P5.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: La Presentació.
Codi: 43002338.
US: 2 P5.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Mare de Déu de la Misericòrdia.
Codi: 43002375.
US: 1 P5.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: El Carme.
Codi: 43003501.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.

Delegació territorial: Lleida.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: La Salle Torreforta.
Codi: 43003793.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.

Municipi: Aitona.
Comarca: Segrià.
Denominació: Pare Palau.
Codi: 25000742.
US: 1 P3 1 P5.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
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Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Tic-Tac.
Codi: 43003461.
US: 0 P3 0 P4 0 P5.
USD: 1 P3 1 P4 1 P5.
CD: (9).
Delegació territorial: Terres de l’Ebre.
Municipi: Amposta.
Comarca: Montsià.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43000299.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
USD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
US: 2 P3 1 P4.
REI: 2 P5.
Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Matadepera.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Montcau-la Mola.
Codi: 08020887.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Escolàpies-Sant Josep de
Calasanç.
Codi: 08024613.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: L’Escola.
Codi: 08024303.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08024686.
US: 1 P3 1 P4 1 P5.
Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Ramar.
Codi: 08024650.
US: 2 P3 1 P4 2 P5.
REI: 1 P4.
Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08024182.
US: 2 P3 1 P4 1 P5.
REI: 1 P4 1 P5.
Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Servator.
Codi: 08024728.
US: 1 P3 .
USD: 1 P4 1 P5.
CD: (5).
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
US: 3 P3 2 P4 2 P5.
REI: 1 P4 1 P5.

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: El Cim.
Codi: 08029660.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Petit Estel-La Nova.
Codi: 08030054.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.

ANNEX 2
Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 2 P5.
UD: 1 P4.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
US: 3 P5.
UD: 3 P4.
CD: (3).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
REI: 1 P3 1 P4 1 P5.
UD: 1 P3 1 P5.
CD: (1 i 2).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08006295.
UD: 1 P3 1 P4 1 P5.
CD: (7).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08009685.
US: 1 P3 2 P4 1 P5.
UD: 1 P5.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
US: 1 P5.
UD: 1 P4.
CD: (3).
Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
US: 1 P5.
UD: 1 P4.
CD: (3).
Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Joan XXIII.
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Codi: 08018871.
US: 2 P4 2 P5.
UD: 2 P3.
CD: (3).
Municipi: Mataró.
Comarca: Maresme.
Denominació: Mare de Déu de Lourdes.
Codi: 08021065.
US: 2 P3 2 P4 1 P5.
REI: 1 P5.
UD: 1 P5.
CD: (2).
Municipi: Monistrol de Montserrat.
Comarca: Bages.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021909.
US: 1 P3 1 P4.
REI: 1 P5.
UD: 1 P5.
CD: (2).
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Escorial.
Codi: 08030947.
US: 2 P5.
UD: 2 P4.
CD: (3).
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
US: 2 P5.
UD: 2 P4.
CD: (3).
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911.
US: 2 P5.
UD: 2 P4.
CD: (3).
Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
US: 2 P5.
UD: 2 P4.
CD: (3).
Delegació territorial: Lleida.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Comarca: Alt Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
US: 2 P5.
UD: 2 P4.
CD: (3).
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Sant Pau.
Codi: 43002478.
US: 1 P5.
UD: 1 P4.
CD: (3).
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sant Pau Apòstol.
Codi: 43003586.
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US: 2 P5.
UD: 2 P4.
CD: (3).
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 43003550.
US: 2 P5.
UD: 2 P4.
CD: (3).
(04.014.111)

RESOLUCIÓ ENS/4127/2003, de 9 de desembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat El Brot, de Sant Joan Despí.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Brot, de Sant Joan
Despí, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació especial, 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;
Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

ANNEX
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Joan Despí.
Localitat: Sant Joan Despí.
Núm. de codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Adreça: c. Major, 41.
Titular: Fundació Pedagògica El Brot.
NIF: G59676494.
S’autoritza l’ampliació de 3 d’unitats d’educació especial i capacitat per a 24 llocs escolars, amb efectes a partir del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació especial: 8 unitats amb capacitat per a 64 llocs escolars.
(03.337.099)

RESOLUCIÓ ENS/63/2004, de 16 de gener, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 207/
2003, procediment abreujat, interposat per
la Federació d’Ensenyants de Religió de
Catalunya.
En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 207/2003, procediment abreujat, interposat per la Federació d’Ensenyants
de Religió de Catalunya;
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat El
Brot, de Sant Joan Despí, per ampliació
d’unitats d’educació especial, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 207/2003, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució
ENS/1135/2003, de 15 d’abril, per la qual
es dicten instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió
catòlica en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament per
al curs 2003-2004. La vista d’aquest procediment s’ha fixat pel dia 29 de gener de
2004 a les 10.45 hores a la Sala de Vistes
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la
qual poden anar acompanyats de les proves que els interessi proposar.

Sant Feliu de Llobregat, 9 de desembre
de 2003

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

P. D.

Barcelona, 16 de gener de 2004

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

DECRET 140/2004, de 27 de gener, de nomenament del senyor Josep Francí i Carreté com a director general de Formació Professional del Departament d’Ensenyament.
De conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:
Article únic
Es nomena el senyor Josep Francí i Carreté director general de Formació Professional del Departament d’Ensenyament, amb
les obligacions i els drets inherents al càrrec.
Barcelona, 27 de gener de 2004
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament
(04.021.027)

RESOLUCIÓ ENS/82/2004, de 26 de gener, de modificació del concert educatiu del
centre docent privat Patronato Social Escolar de Obreras, de Barcelona.
Per la Resolució ENS/1363/2003, de 12
de maig (DOGC núm. 3885, de 16.5.2003),
per la qual es resolen amb caràcter provisional la renovació i la modificació dels concerts educatius de diversos centres docents
privats per als nivells postobligatoris, es va
concertar al centre docent privat Patronato
Social Escolar de Obreras, de Barcelona, 1
unitat de cicle formatiu de grau mitjà de
gestió administrativa (CFPM 0201), alhora
que se li denega 1 unitat de cicle formatiu
de grau mitjà de comerç (CFPM 0601).
Posteriorment, per la Resolució ENS/
2015/2003, de 25 de juny, es va elevar a
definitiva la Resolució ENS/1363/2003, de
12 de maig, abans esmentada.
Atès que aquest centre ha sol·licitat la reducció del concert educatiu de cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa
(CFPM 0201) en 1 unitat, i que s’ha comprovat que el nombre d’alumnes matriculats no és suficient per a concertar aquest
cicle, cal deixar sense efectes la concertació d’aquesta unitat.
En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.013.167)
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—1 Modificar el concert educatiu del centre docent privat Patronato Social Escolar
de Obreras, de Barcelona, amb codi
08005485, en el sentit que s’especifica a
l’annex d’aquesta Resolució.
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—2 Aquesta modificació té efectes des de
l’inici del curs escolar 2003-2004.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 26 de gener de 2004
Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Patronato Social Escolar de
Obreras.
Codi: 08005485.
Nivell educatiu i unitats concertades:
CFPM 0201: 0.
CFPM 0601: 0. USD:1. CD: (1).
(04.019.060)

Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació de la destinació de les subvencions de diversos centres, cal revocar
parcialment aquestes subvencions, abans
d’efectuar el seu pagament, per tal d’adequar-les a les quantitats correctament justificades.
Per tant, en aplicació de la normativa esmentada, i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Codi: 08049580.
Denominació: La Lluna.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
SA: 37.440,00 euros.
SD: 36.390,55 euros.

Resolc:

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES).

Revocar parcialment diverses subvencions atorgades per la Resolució ENS/3718/
2002, de 5 de desembre, per la qual es resol
el concurs públic per a la concessió de
subvencions, destinades a l’escolarització
d’infants a les llars d’infants i als centres
d’educació infantil de primer cicle de
Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre, en el sentit que s’especifica en
l’annex d’aquesta Resolució, atès que els
centres han justificat de manera incompleta
o incorrecta les subvencions indicades.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 2 de gener de 2004

RESOLUCIÓ ENS/83/2004, de 2 de gener,
per la qual es revoquen parcialment subvencions destinades a l’escolarització d’infants
a les llars d’infants i als centres d’educació
infantil de primer cicle de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre.
Per la Resolució ENS/3718/2002, de 5
d e d e s e m b re ( D O G C n ú m . 3 7 8 9 , d e
27.12.2002), es va resoldre el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants a les llars
d’infants i als centres d’educació infantil de
primer cicle de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre.
D’acord amb el capítol IX del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, és causa de revocació
de les subvencions, l’incompliment de l’obligació de justificació.

Codi: 08009995.
Denominació: Regina Carmeli.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
SA: 14.400,00 euros.
SD: 13.632,00 euros.

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament
ANNEX
SA: subvenció atorgada per la Resolució ENS/
3718/2002, de 5 de desembre.
SD: subvenció definitivament atorgada d’acord
amb les justificacions presentades pel centre.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT).

Codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
SA: 23.040,00 euros.
SD: 19.968,00 euros.
Codi: 08007366.
Denominació: Cor de Maria.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
SA: 38.016,00 euros.
SD: 36.924,75 euros.
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Codi: 08051975.
Denominació: Ralet-Ralet.
Municipi: Vilassar de Mar (Maresme).
SA: 24.192,00 euros.
SD: 23.887,84 euros.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL.

Codi: 08053959.
Denominació: Plançons.
Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
SA: 33.408,00 euros.
SD: 31.095,97 euros.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA.

Codi: 17003124.
Denominació: Empordà-San José.
Municipi: Roses (Alt Empordà).
SA: 21.312,00 euros.
SD: 20.736,00 euros.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA.

Codi: 25002489.
Denominació: Mater Salvatoris.
Municipi: Lleida (Segrià).
SA: 28.800,00 euros.
SD: 25.920,00 euros.
(04.014.033)

RESOLUCIÓ ENS/84/2004, de 21 de gener, per la qual es revoca parcialment la subvenció destinada a l’escolarització d’infants
a la llar d’infants Ralet-Ralet, de Santa Eugènia de Berga.
Per la Resolució ENS/3718/2002, de 5
d e d e s e m b re ( D O G C n ú m . 3 7 8 9 , d e
27.12.2002), per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants
a les llars d’infants i als centres d’educació infantil de primer cicle de Catalunya de
titularitat privada sense finalitat de lucre per
al curs escolar 2002-2003, es va atorgar
una subvenció a la llar d’infants Ralet-Ralet, de Santa Eugènia de Berga.
Per Resolució ENS/3011/2003, de 30
d e s e t e m b re ( D O G C n ú m . 3 9 8 9 , d e
16.10.2003), es va autoritzar el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Ralet-Ralet, de Santa Eugènia de Berga, amb
efectes des del 31 de desembre de 2002.
Atès que la llar d’infants Ralet-Ralet, de
Santa Eugènia de Berga, no podrà justificar
el període gener/agost 2003, cal revocar
parcialment la subvenció, d’acord amb el
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capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
segons el qual és causa de revocació de les
subvencions, l’incompliment de l’obligació
de justificació.

Resolc:

Per tant, en aplicació de la normativa esmentada, i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

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

Resolc:
Revocar la subvenció de 14.976,00 euros corresponent al període gener-agost
2003, atorgada a la llar d’infants Ralet-Ralet, de Santa Eugènia de Berga, per Resolució ENS/3718/2002, de 5 de desembre
(DOGC núm. 3789, de 27.12.2002), per la
qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants a les llars d’infants i als
centres d’educació infantil de primer cicle
de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 21 de gener de 2004

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

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, 16 de gener de 2004
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX
EDUCACIÓ INFANTIL

Segon cicle. Parvulari
Llibre de text
El bosc de colors. Música 3-4-5. Intercomunicació i llenguatges: llenguatge musical.
Rosa Maria Montserrat. Editorial Barcanova.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle mitjà
Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

Llibres de text

(04.014.044)

Llengua catalana 4. Projecte Estel Màgic.
Llengua catalana i literatura. J. R. Vidal i A.
I. Aso. Editorial Baula.

RESOLUCIÓ ENS/89/2004, de 16 de gener, d’homologació de llibres de text i materials curriculars per a l’alumnat dels centres docents públics i privats d’ensenyament
no universitari.
Presentades a aquest Departament d’Ensenyament diverses sol·licituds d’homologació de llibres de text i de materials curriculars, 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,

Lengua castellana 4. Projecte Estel Màgic. Llengua castellana i literatura. M. Fuente
i d’altres. Editorial Baula.
Material curricular
Llengua catalana 4-Quadern d’activitats.
Projecte Estel Màgic. Llengua catalana i literatura. J. R. Vidal i A. I. Aso. Editorial Baula.
Plou i fa sol-Lectures 4. Projecte Estel Màgic. Llengua catalana i literatura. J. R. Vidal
i A. I. Aso. Editorial Baula.
Lengua castellana 4-Quadern d’activitats.
Projecte Estel Màgic. Llengua castellana i literatura. M. Fuente i d’altres. Editorial Baula.
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Imaginario-Lecturas 4. Projecte Estel Màgic. Llengua castellana i literatura. M. Fuente
i d’altres. Editorial Baula.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Llibres de text
Llengua i literatura 2. Llengua catalana i
literatura. 2n curs, 1r cicle. Equip Edebé.
Editorial Edebé.
Llengua i literatura 4. Llengua catalana i
literatura. 4t curs, 2n cicle. Equip Edebé.
Editorial Edebé.
Lengua castellana y literatura 2. Llengua
castellana i literatura. 2n curs, 1r cicle. F.
Lázaro Carreter, R. Llupart, J. Mindán, E.
Jimeno. Editorial Anaya.
Lengua castellana y literatura 4. Llengua
castellana i literatura. 4t curs, 2n cicle. F.
Lázaro Carreter, R. Llupart, J. Mindán, E.
Jimeno. Editorial Anaya.
Different 2. Llengües estrangeres: anglès.
2n curs, 1r cicle. J. Lawley, R. Fernández.
Editorial Grup Promotor Santillana.
Different 4. Llengües estrangeres: anglès.
4t curs, 2n cicle. J. Lawley, R. Fernández.
Editorial Grup Promotor Santillana.
Action! XXI 2. Llengües estrangeres: francès. 2n curs, 1r cicle. M. Butzbach, C.
Martín, D. D. Pastor, I. Saracíbar. Editorial
Santillana.
Action! XXI 4. Llengües estrangeres: francès. 4t curs, 2n cicle. M. Butzbach, C.
Martín, D. D. Pastor, I. Saracíbar. Editorial
Santillana.
Ciències de la naturalesa 2. Sèrie Astrolabi. Ciències de la naturalesa. 2n curs, 1r
cicle. S. Serra, M. J. Bouzas, J. Corbella, I.
Giménez Editorial McGraw-Hill.
Gamma 2. Ciècies de la naturalesa. Física i química. Ciències de la naturalesa. 2n
curs, 1r cicle. M. Duñach, M. D. Masjuan.
Editorial Casals.
Ciències de la naturalesa 2. Ciències de
la natualesa. 2n curs, 1r cicle. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Ciències de la naturalesa. Biologia i geologia 3. Ciències de la naturalesa. 3r curs,
2n cicle. A. M. Crusellas, M. J. EscudéCofiner, C. Paniagua, P. Porredón, M. E.
Vallvé. Editorial Castellnou.
Ciències de la naturalesa 4. Sèrie Astrolabi. Ciències de la naturalesa. 4t curs, 2n
cicle. P. Compte, M. Majolero, S. Serra, M.
J. Bouzas. Editorial McGraw-Hill.
Física i química 4. Projecte @ula. Ciències de la naturalesa. 4t curs, 2n cicle. A. Caamaño, D. Obach, E. Pérez-Rendón. Editorial Teide.
Natura i ciència 4. Ciències de la naturalesa. 4t curs, 2n cicle. M. L. Abad, T. Ventura. Editorial Claret.
Ciències socials 2. Geografia i història. Ciències socials. 2n curs, 1r cicle. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Història 4. Ciències socials. 4t curs, 2n
cicle. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Música 4. Projecte @ula. Música. 4t curs,
2n cicle. R. Sabater, R. Alamany. Editorial
Teide.

Full de disposicions i actes administratius

Material curricular
Different 2. Quadern i disc compacte.
Llengües estrangeres: anglès. 2n curs, 1r
cicle. J. Lawley, R. Fernández. Editorial Grup
Promotor Santillana.
Different 4. Quadern i disc compacte.
Llengües estrangeres: anglès. 4t curs, 2n
cicle. J. Lawley, R. Fernández. Editorial Grup
Promotor Santillana.
Action! XXI 2. Quadern. Llengües estrangeres: francès. 2n curs, 1r cicle. M. Butzbach, C. Martín, D. D. Pastor, I. Saracíbar.
Editorial Santillana.
Action! XXI 4. Quadern. Llengües estrangeres: francès. 4t curs, 2n cicle. M. Butzbach, C. Martín, D. D. Pastor, I. Saracíbar.
Editorial Santillana.
Ciències de la naturalesa 2. Sèrie Astrolabi. Quadern. Ciències de la naturalesa. 2n
curs, 1r cicle. S. Serra, M. J. Bouzas, J.
Corbella, I. Giménez Editorial McGraw-Hill.
Música 4. Projecte @ula. Disc compacte.
Música. 4t curs, 2n cicle. R. Sabater, R.
Alamany. Editorial Teide.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. BATXILLERAT

Llengua i literatura 2. Llengua catalana i
literatura. Matèria comuna. 2n curs. Equip
Edebé. Editorial Edebé.
Llengua catalana i literatura 2. Llengua catalana i literatura. Matèria comuna. 2n curs.
R. Armengol, M. C. Comet, A. Freixes, H.
Hurtado, G. Grau. Editorial Castellnou.
Filosofia 2. Sèrie Astrolabi. Filosofia. Matèria comuna. 2n curs. A. Albert, A. Botta, J.
Bretxa, P. de la Fuente. Editorial McGraw-Hill.
Filosofia 2. Filosofia. Matèria comuna. 2n
curs. J. M. Navarro, T. Calvo. Editorial Barcanova.
Història de la filosofia 2. Filosofia. Matèria comuna. 2n curs. Equip Edebé. Editorial
Edebé.
Geografia. Geografia. 2n curs. Modalitat
d’humanitats i ciències socials. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Ciències de la terra i del medi ambient 1.
Ciències de la terra i del medi ambient. 1r
curs. Modalitat de ciències de la naturalesa
i de la salut i tecnologia. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Ciències de la terra i del medi ambient 2.
Ciències de la terra i del medi ambient. 2n
curs. Modalitat de ciències de la naturalesa
i de la salut i tecnologia. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Química 2. Sèrie Astrolabi. Química. 2n
curs. Modalitat de ciències de la naturalesa
i de la salut i tecnologia. P. Castells, N. Riba,
F. Andreu. Editorial McGraw-Hill.
Química 2. Química. 2n curs. Modalitat de
ciències de la naturalesa i de la salut i tecnologia. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Física 2. Física. 2n curs. Modalitat de ciències de la naturalesa i de la salut i tecnologia. Equip Edebé. Editorial Edebé.
Biologia 2. Biologia. 2n curs. Modalitat de
ciències de la naturalesa i de la salut i tecnologia. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Matemàtiques 2. Matemàtiques. 2n curs.
Modalitat de ciències de la naturalesa i de
la salut i tecnologia. J. M. Bujosa, J. L.
Cañadilla, M. Fargas, V. Font. Editorial
Castellnou.
ENSENYAMENTS MUSICALS

Grau elemental
Llibre de text
Baix 1. 1r curs. Ll. Olària. Editorial Dínsic.
Grau superior
Material curricular
Teoria i pràctica del baix continu. 1r i 2n
curs. M. Ll. Cortada. Editorial Dínsic.
(04.013.218)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004432.
Denominació: Scuola Statale Italiana di Barcellona.
Adreça: passatge Méndez Vigo, 5-8, i carrer Setantí, 12.
Titular: Estat Italià.
NIF: G0051124F.
Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Istituto Italiano Statale comprensivo di scuola elementare e secondaria
di I e II grado.
(04.014.035)

RESOLUCIÓ ENS/90/2004, de 20 de gener, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
estranger Scuola Statale Italiana di Barcellona, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament per la representant de la titularitat del centre docent
estranger Scuola Statale Italiana di Barcellona, de Barcelona, en petició de canvi de
denominació, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; el Reial decret 806/
1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats;
Atès que s’han seguit tots els tràmits procedimentals exigits per la normativa vigent
en aquesta matèria,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent estranger Scuola Statale Italiana di Barcellona, de Barcelona, per canvi de denominació, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que 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, 20 de gener de 2004
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
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RESOLUCIÓ ENS/91/2004, de 21 de gener, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària del Prat de Llobregat.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària Menéndez y Pelayo, del Prat de Llobregat, amb codi 08022902, ubicat a l’avinguda del Canal, núm. 110-112, del Prat de
Llobregat (Baix Llobregat), la nova denominació específica del Parc.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
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Barcelona, 21 de gener de 2004
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
(04.014.043)

RESOLUCIÓ ENS/111/2004, de 20 de gener, de convocatòria per a la concessió dels
ajuts del Fons d’acció social per al personal
funcionari docent no universitari dependent
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponents a l’any 2003.
L’Acord de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals, sobre les condicions
de treball dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya signat el 12 de juliol de 2000, i ratificat pel Govern de la Generalitat el 24 de juliol de 2000,
preveu en l’apartat 14.1, sota l’epígraf Fons
d’acció social, l’establiment d’un fons destinat a finançar accions i programes de caràcter social per tal de millorar el benestar
social dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat.
Per tal de dur a terme les funcions especificades en l’esmentat apartat, es constituí
la Comissió d’acció social del personal
docent, formada amb caràcter paritari per
l’Administració i les organitzacions sindicals
presents a la Mesa sectorial d’Ensenyament,
el dia 20 de novembre de 2003.
Atès l’Acord de la Comissió d’acció social de la Mesa sectorial de negociació del
personal docent d’ensenyament públic no
universitari de 2 de desembre de 2003, pel
qual s’aproven les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts del
Fons d’acció social i se n’acorda l’aplicació;
De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les competències que m’atribueix l’article 6 del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de Funció Pública, a proposta de la
Direcció General de Recursos Humans,
Resolc:
—1 Obrir convocatòria per a la concessió
dels ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’any
2003.
—2 Destinar per a la concessió d’aquests
ajuts fins a un import màxim de 4.207.084,73
euros a càrrec de la partida pressupostària
1303D/233000100/3134 del pressupost de
2003 prorrogat per a l’any 2004.

—3 Els ajuts socials se sol·licitaran i atorgaran amb subjecció a les bases que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.
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 seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conseller 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 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, 20 de gener de 2004
Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament
ANNEX
I. BASES GENERALS

—1 Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació
del contingut, procediment de gestió i resolució d’ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponents a l’any 2003.
—2 Modalitats
Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria
es classifiquen en les modalitats següents:
001 Ajut per a persones disminuïdes.
002 Ajut per ascendents dependents.
003 Ajut per tractament odontològic.
004 Ajut per ortodòncia.
005 Ajut per pròtesis oculars, auditives i
ortopèdia.
006 Ajut per reducció de diòptries amb
làser.
007 Ajut per tractament de foniatria.
008 Ajut per tractament de psicoteràpia
i conducta alimentària anòmala.
009 Ajut per tractament de persones afectades de malaltia celíaca.
010 Ajut per tractament de fertilitat.
011 Ajut per tràmits d’adopció.
012 Ajut per natalicis i adopcions.
013 Ajut per llars d’infants.
014 Ajut per colònies d’esplai.
015 Ajut per estudis universitaris.
016 Ajut per defunció.
017 Ajut per sepeli.
018 Ajut excepcional.
—3 Contingut
Aquests ajuts tindran caràcter de prestació econòmica, amb la finalitat de compensar una part de les despeses que la persona sol·licitant hagi sufragat, durant l’any
2003, per cadascuna de les modalitats
objecte de la convocatòria, i en cap cas no
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superaran les despeses ocasionades pel fet
causant.
Aquests ajuts seran incompatibles amb altres prestacions o indemnitzacions que ja
cobreixin la totalitat de la despesa.
—4 Comissió d’acció social
La Comissió d’acció social del personal
docent no universitari (CASD) és l’òrgan responsable del procés de valoració de sol·licituds i proposta de resolució de la convocatòria, i com a tal atendrà les reclamacions
i interpretarà aquestes bases.
—5 Contingut econòmic
Les quanties destinades a les diferents
modalitats d’ajut les determinarà la Comissió d’acció social del personal docent no
universitari en funció de les disponibilitats
pressupostàries del fons establert.
—6 Participants
6.1 Poden prendre part en aquesta convocatòria:
a) El personal funcionari docent no universitari al servei de la Generalitat de
Catalunya: funcionaris i interins.
b) Els familiars i assimilats del personal
inclòs a l’apartat anterior en cas de mort del
titular.
La persona beneficiària es derivarà de l’ordre excloent que s’estableix a continuació:
b.1) El/La cònjuge vidu o vídua, o parella
de fet i, en els casos de separació legal,
divorci o declaració de nul·litat del matrimoni, el cònjuge separat o la cònjuge separada
i l’exconjuge, si no hi haguessin núpcies
posteriors i si, per sentència judicial ferma,
tenen atribuïda tutela del fills menors o incapacitats o filles menors o incapacitades, o
s’hagués condemnat el causant al pagament
de la pensió alimentària. En els casos en els
quals no hi hagi declaració judicial de la qual
es derivi l’obligació de pagar pensió alimentària o l’atribució de tutela, així com en els
casos de separació de fet, serà beneficiari el
cònjuge si percep ingressos menors al doble
del salari mínim interprofessional.
b.2) Els fills o les filles menors d’edat o
majors incapacitats o incapacitades, o en
situació d’atur sense subsidi que convisquessin amb la persona causant i a càrrec
seu.
b.3) Ascendents de la persona causant,
del seu cònjuge o de la parella de fet que
convisquessin amb aquella i a càrrec seu.
b.4) Altres parents i assimilats que convisquessin amb la persona causant i a càrrec seu.
En cas de concurrència de persones beneficiàries del mateix grau, es preferirà el
més pròxim al més remot.
6.2 En el cas que hi hagi més d’un membre de la unitat familiar treballant al servei
de la Generalitat de Catalunya, només un
d’ells podrà demanar l’ajut per a un mateix
supòsit de fet i de beneficiari.
6.3 En el cas de sol·licitar ajut per a fills
o filles, s’hauran de fer constar els cognoms
i nom i el NIF del pare o de la mare no
sol·licitant, en l’apartat corresponent a prestacions per fills/filles del model de sol·licitud.
—7 Requisits generals
7.1 Per tal de tenir dret als ajuts esmentats s’hauran de complir els requisits generals següents:

Full de disposicions i actes administratius

a) Ser funcionari docent no universitari al
servei de la Generalitat de Catalunya, tal
com preveuen els articles 11 i 13 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de Funció Pública,
que hagin prestat els seus serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
durant l’any 2003.
b) Haver estat en situació de servei actiu
durant l’any 2003.
Als efectes del que estableix aquest punt,
queda assimilada a la situació de servei actiu
la incapacitat temporal.
També hi pot participar el personal funcionari que es trobi en la situació d’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla o
d’un familiar fins a segon grau mentre perduri el dret a reserva del lloc de treball.
c) Altres requisits que es determinin en
les normes específiques de cada modalitat
d’ajut.
7.2 Totes les referències genèriques als
fills i filles en les bases específiques s’entendran fetes tant als fills biològics o filles
biològiques com als adoptats o adoptades,
o en règim d’acolliment o tutela.
7.3 Proporcionalitat.
El personal esmentat a la base 6.1.a) que
d’acord amb l’apartat 7.1 tingui dret als ajuts
i no hagi completat un temps de 6 mesos
de serveis durant l’any 2003, percebrà l’import de l’ajut aplicant els coeficients següents:
a) Fins a 90 dies de serveis: del 33% de
l’ajut.
b) De 91 dies fins a 180 dies de serveis:
del 66% de l’ajut.
Per la naturalesa i forma d’adjudicació
dels ajuts no serà d’aplicació aquesta clàusula de proporcionalitat a les modalitats
d’ajut per sepeli i d’ajut excepcional, ni als
ajuts atorgats a persones beneficiàries en
cas de mort del/de la titular en l’any 2003.
—8 Sol·licituds
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud degudament emplenada segons el model oficial que es podrà
recollir a la seu del Departament d’Ensenyament, del Departament de Benestar i Família, i en cadascuna de les respectives delegacions territorials i oficines territorials i
gestores, i a la Direcció general de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació i a les delegacions territorials del Departament de Justícia. També estarà disponible a l’adreça
electrònica del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.net/ense.
Seu del Departament d’Ensenyament, Via
Augusta, 202-226, 08021 de Barcelona.
Delegacions territorials del Departament
de Ensenyament:
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat) avinguda del Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona
Delegació Territorial de Barcelona II (comarques), carrer de Casp, 15, 08010
Barcelona
Delegació Territorial del Baix LlobregatAnoia, carrer de Laureà Miró, 328-330,
08980 Sant Feliu de Llobregat.
Delegació Territorial del Vallès Occidental, avinguda Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell.

Delegació Territorial de Girona, carrer
d’Ultònia, 13, 17002 Girona.
Delegació Territorial de Lleida, Pica d’Estats, 2, 25003 Lleida.
Delegació Territorial de Tarragona, carrer
de Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.
Delegació Territorial de les Terres de
l’Ebre, carrer de la Providència, 5-9, 43500
Tortosa.
Oficines territorials del Departament d’Ensenyament:
Oficina Territorial del Maresme, carrer de
Barcelona, 55-57, 08301 Mataró.
Oficines gestores del Departament d’Ensenyament per delegacions territorials:
Delegació Territorial de Barcelona II (comarques):
Oficina Gestora de Badalona, carrer
Alfons XII, 588, planta baixa, 08918 Badalona.
Oficina Gestora de Berga, Països Catalans, 4, 1a planta, despatx 7, 08600 Berga.
Oficina Gestora de Granollers, barriada
Can Gili, carrer Mestre Masjoan, s/n, 08400
Granollers.
Oficina Gestora de l’Hospitalet de Llobregat, carrer Girona, 10, 2n pis, Edifici la
Farga, 08901 l’Hospitalet de Llobregat.
Oficina Gestora de Manresa, carrer de la
Canal, 6, edifici Puigmercadal, 08240
Manresa.
Oficina Gestora de Santa Coloma de Gramenet, avinguda Anselm de Riu, 125, 08924
Santa Coloma de Gramenet.
Oficina Gestora de Vic, pl. Don Miquel de
Clariana, 3, 2n pis, Palau Bujons, 08500 Vic.
Oficina Gestora de Vilafranca del Penedès, plaça del Penedès, 3, 3r, 08720
Vilafranca del Penedès.
Oficina Gestora de Vilanova i la Geltrú,
carrer de l’Aigua, 202, 08800 Vilanova i la
Geltrú.
Delegació Territorial del Baix LlobregatAnoia:
Oficina Gestora d’Igualada, Cal Ratés,
carrer Santa Maria, 10, baixos, 08700
Igualada.
Delegació Territorial del Vallès Occidental:
Oficina Gestora de Terrassa, carrer Consell de Cent, 146, 08226 Terrassa.
Delegació Territorial de Lleida:
Oficina Gestora de Solsona, carrer Castell, 20, 25280 Solsona.
Oficina Gestora de la Seu d’Urgell, plaça
dels Oms, 1, 25700 la Seu d’Urgell.
Delegació Territorial de Tarragona:
Oficina Gestora de Reus, CEIP Ciutat de
Reus, Barri Gaudí, carrer Figueres, s/n,
43202 Reus.
Seu del Departament de Benestar i Família: plaça de Pau Vila, 1 (Palau de Mar),
08003 Barcelona.
Delegacions territorials del Departament
de Benestar i Família:
Delegació Territorial de Barcelona, carrer
Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona.
Delegació Territorial de Girona, carrer Emili
Grahit, 2, 17002 Girona.
Delegació Territorial de Lleida, plaça de
la Sal, 6, 25007 Lleida.
Delegació Territorial de Tarragona, avinguda d’Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona.
Delegació Territorial de les Terres de
l’Ebre, carrer Ruiz de Alda, 33, 43870
Amposta.
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Direcció General de Serveis Penitenciaris
i de Rehabilitació: carrer Aragó, 332, 08009
Barcelona.
Delegacions territorials del Departament
de Justícia:
Delegació Territorial de Girona, carrer
Güell, 89, 17005 Girona.
Delegació Territorial de Lleida, carrer Sant
Martí, 1, 25004 Lleida.
Delegació Territorial de Tarragona, carrer
Sant Antoni M. Claret, 17, 43002 Tarragona.
—9 Documentació
9.1 Sempre que no s’aportin els documents originals, caldrà presentar les corresponents fotocòpies degudament compulsades. Els documents amb esmenes no
tindran validesa.
9.2 El personal funcionari en situació
d’excedència voluntària per tenir cura d’un
fill o filla o d’un familiar fins a segon grau
mentre perduri el dret a reserva del lloc de
treball, i el personal funcionari en comissió
de serveis amb retribucions a càrrec d’una
altra Administració, haurà de presentar el full
de transferència bancària, degudament
emplenat i segellat per l’entitat bancària,
d’acord amb el model normalitzat disponible a la seu del Departament d’Ensenyament
i a les delegacions territorials corresponents.
9.3 Documentació específica de la persona beneficiària.
En el cas de mort del titular o de la titular,
quan la persona sol·licitant sigui un beneficiari dels que preveu la base 6.1.b), aquest
haurà d’aportar:
Documentació que acrediti suficientment
la seva condició de persona beneficiària.
Fotocòpia del DNI de la persona beneficiària.
Fotocòpia completa del llibre de família,
si escau.
Certificat de defunció de la persona causant.
Certificat de convivència amb la persona
causant emès per l’òrgan municipal competent, si s’escau.
Full de transferència bancària, degudament emplenat i segellat per l’entitat bancària, d’acord amb el model normalitzat
disponible a la seu del Departament d’Ensenyament i a les delegacions territorials
corresponents.
9.4 L’Administració, a sol·licitud de la
Comissió, podrà demanar en qualsevol
moment documentació complementària relativa als ajuts sol·licitats.
—10 Presentació d’instàncies
10.1 Les sol·licituds podran presentarse als registres de la seu del Departament
d’Ensenyament, del Departament de Benestar i Família i en cadascuna de les respectives delegacions territorials i oficines
territorials i gestores, i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació i de les delegacions territorials del Departament de Justícia.
També es podran trametre per qualsevol
del mitjans que estableix l’article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
En el cas que la sol·licitud es presenti a
través d’una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que el funcionari o fun-
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cionària corresponent de l’oficina estampi,
a la part superior de la sol·licitud, el segell
en el qual hi consti amb claredat el nom de
l’oficina i la data de presentació.
10.2 El termini per a la presentació de
sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.
—11 Resolució de la convocatòria
11.1 Es delega en la directora general
de Recursos Humans la competència general per resoldre aquesta convocatòria.
11.2 La CASD farà la proposta de concessió amb subjecció a les normes establertes en aquestes bases i als principis d’equitat, objectivitat i solidaritat. Els seus
membres es comprometen a guardar la
necessària confidencialitat en relació amb
les informacions i dades de tipus personal
que coneguin per mitjà dels expedients tramitats.
11.3 La Resolució per la qual es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà al Full de Disposicions i
Actes Administratius del Departament d’Ensenyament. La resolució i la llista provisional d’admesos i exclosos s’exposarà als
taulers d’anuncis de la seu del Departament
d’Ensenyament, del Departament de Benestar i Família, i en cadascuna de les respectives delegacions territorials i oficines territorials i gestores, i de la Direcció General
de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació i
de les delegacions territorials del Departament de Justícia. Al llistat hi figurarà el NIF
de la persona sol·licitant, el nom i cognoms,
la modalitat per la qual participa i la seva
admissió o els motius de la seva exclusió.
La persona sol·licitant podrà accedir a
aquesta informació a l’adreça electrònica del
Departament d’Ensenyament.
S’establirà un període 20 dies naturals, a
comptar de l’endemà de la seva publicació
per a l’esmena dels defectes formals produïts per la no-aportació de la documentació requerida, com també per poder efectuar les reclamacions escaients.
11.4 Un cop resoltes les reclamacions,
la Comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la directora general de Recursos Humans, la qual dictarà la corresponent resolució de concessió d’ajuts.
L’esmentada Resolució es publicarà al Full
de Disposicions i Actes Administratius del
Departament d’Ensenyament. La resolució
i la llista definitiva amb els ajuts concedits
s’exposarà als taulers d’anuncis de la seu
del Departament d’Ensenyament, del Departament de Benestar i Família, i en cadascuna de les respectives delegacions territorials i oficines territorials i gestores, i de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris i
de Rehabilitació i de les delegacions territorials del Departament de Justícia. Al llistat
hi figurarà el NIF de la persona sol·licitant,
el nom i cognoms, la modalitat per la qual
participa i la seva admissió o els motius de
la seva exclusió. La persona sol·licitant
podrà accedir a aquesta informació a l’adreça electrònica del Departament d’Ensenyament.
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 seva publicació
als taulers d’anuncis esmentats, 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
seva publicació als taulers d’anuncis esmentats, 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.
—12 Pagament
L’abonament de les quantitats corresponents en concepte d’ajut s’efectuarà ordinàriament per transferència bancària.
—13 Requeriment d’informació
Les persones que resultin beneficiades
per qualssevol de les modalitats de la convocatòria tenen l’obligació de facilitar tota
la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a
conseqüència de reclamació, de la concessió d’un ajut se’n detecta error, ocultació o
falsejament de dades que comportin la
denegació o la reducció de l’ajut, haurà de
reintegrar-se la quantitat indegudament
percebuda.
—14 Falsedat o ocultació de dades
Sens perjudici de les responsabilitats en
què es pugui incórrer, la deformació de fets,
l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la
sol·licitud comportarà la denegació de l’ajut.
—15 Internet
La informació sobre la convocatòria dels
ajuts, així com sobre les diferents resolucions publicades, estarà disponible al Full de
Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Ensenyament, i a l’adreça electrònica del Departament d’Ensenyament:
http://www.gencat.net/ense.
II. BASES ESPECÍFIQUES

1. Modalitat: ajut per a persones disminuïdes.
Objecte: compensar en part les despeses ocasionades, durant l’any 2003, a la
persona titular en ocasió de situacions de
disminució, igual o superior al 33%, física,
psíquica o sensorial de la persona sol·licitant
mateixa, del cònjuge, de la parella de fet,
fills o filles, sempre que aquests convisquin
i estiguin a càrrec de la persona sol·licitant.
Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona beneficiària per a la qual es demani l’ajut haurà de tenir reconeguda la
condició legal de disminuït. En cas de menors de quatre anys, caldrà que, segons el
criteri dels equips de valoració i orientació,
presentin retard en el desenvolupament maduratiu l’evolució del qual pugui ocasionar
una disminució residual.
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La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Certificació de disminució expedida per
l’ICASS.
En el cas de fills, filles o cònjuge: fotocòpia completa del llibre de família o la decisió
administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat del Institut Català d’Acolliment
i Adopció (ICAA).
En el cas de les parelles de fet d’unió estable heterosexual: fotocòpia de l’acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.
En el cas de parelles de fet d’unió estable homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptura pública.
En el cas de fills o filles majors d’edat,
cònjuge, parella de fet, cal presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant
conforme conviuen i estan al seu càrrec.
Import:
a) Per disminucions iguals o superiors al
65%: 602 euros.
b) Per disminucions entre el 33% i el 64%:
361 euros.
2. Modalitat: ajut per ascendents dependents.
Objecte: ajut econòmic de pagament únic,
amb la finalitat de compensar part de les
despeses derivades, durant l’any 2003, del
manteniment del pare o de la mare de la
persona sol·licitant, i del cònjuge o de la
parella de fet, amb un nivell de dependència per a les activitats de la vida diària que
impedeixi la vida autònoma, i sempre que
aquests estiguin a càrrec de la persona
sol·licitant.
Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona beneficiària per a la qual es
demana l’ajut haurà de reunir els requisits
següents:
a) Tenir un nivell de dependència per a
les activitats de la vida diària (alimentar-se,
vestir-se, atendre la higiene personal, allitar-se, desplaçar-se dins de la llar) que
impedeixi la vida autònoma.
b) No tenir ingressos anuals iguals o superiors a 10.000 euros.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Informe del metge de capçalera on es faci
constar que la persona beneficiària presenta un nivell de dependència per a les activitats de la vida diària que impedeix la seva
vida autònoma.
Fotocòpia del llibre de família de la persona beneficiària per a la qual es demana
l’ajut.
En el cas que la persona beneficiària sigui el pare o la mare del cònjuge: fotocòpia
del llibre de família de la persona sol·licitant.
En el cas de parelles de fet d’unió estable heterosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la convivència i del transcurs de dos anys.
En el cas de parelles de fet d’unió estable homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptura pública.
Declaració jurada de la persona sol·licitant
conforme la persona beneficiària està a
càrrec seu.
Justificació mitjançant la documentació
pertinent dels ingressos i/o altres percepci-
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ons rebudes per la persona beneficiària
(pensions i prestacions econòmiques ja siguin de caràcter públic o privat).
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 350
euros.
Forma d’adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de forma que l’ajut sigui homogeni per totes les sol·licituds concedides.
3. Modalitat: ajut per tractament odontològic.
Objecte i imports màxims: compensar en
part les despeses originades per tractaments odontològics, durant l’any 2003, no
cobertes o cobertes parcialment pel sistema de la Seguretat Social, de l’ICASS o
algun altre organisme o sistema mutualista
de caràcter públic, per atendre la persona
sol·licitant mateixa o als seus fills o filles. Les
prestacions objecte d’ajut són les següents:
Dentadura completa.
Dentadura superior o inferior.
Implants osteointegrats.
Tractaments de gengivitis.
Peces soltes.
Empastaments.
Endodòncies.
Requisits específics i forma d’acreditació:
per tal de concórrer per aquesta modalitat,
cal que l’import global de la despesa efectuada no coberta sigui superior o igual a 300
euros, descomptades les prestacions previstes per MUFACE.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri: el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el
nom de la persona sol·licitant, el tractament
rebut, el conforme s’ha pagat i la signatura.
Pels beneficiaris de MUFACE en el cas
que s’hagi sol·licitat l’ajut a MUFACE i hagi
estat concedit, es presentarà la diligència
que acrediti l’ajut rebut. No serà motiu d’exclusió la no-acreditació d’aquest ajut, en
aquest cas es descomptarà de l’import total de la factura les corresponents prestacions previstes per MUFACE.
Fotocòpia completa del llibre de família,
o la decisió administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat de l’Institut Català d’Acolliment i Adopció, si escau.
En el cas de fills o filles majors d’edat cal
presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan
a càrrec seu.
Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.
4. Modalitat: ajut per ortodòncia.
Objecte: prestació econòmica amb la finalitat de compensar en part les despeses originades per tractaments d’ortodòncia, durant l’any 2003 per atenció a la
persona sol·licitant mateixa o als seus fills
o filles.
Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament d’ortodòncia ha estat superior
o igual a 300 euros.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat
o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de

la persona sol·licitant, el tractament rebut,
el conforme s’ha pagat i la signatura.
Fotocòpia completa del llibre de família,
o la decisió administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o un certificat de l’Institut
Català d’Acolliment i Adopció, si escau.
En el cas de fills o filles majors d’edat cal
presentar la declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan al
seu càrrec.
Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.
5. Modalitat: ajut per pròtesis oculars, auditives i ortopèdia.
Objecte i imports màxims: compensar en
part les despeses originades per pròtesis
oculars, auditives i ortopèdia, durant l’any
2003, no cobertes o cobertes parcialment pel
sistema de la Seguretat Social, de l’ICASS o
algun altre organisme o sistema mutualista
de caràcter públic, per atenció a la persona
sol·licitant mateixa o als seus fills o filles. Les
prestacions objecte d’ajut són les següents:
1. Pròtesis oculars:
Ulleres completes i lents de contacte.
Ulleres bifocals, multifocals i progressives.
Renovació de vidres.
Telelupa.
Vidres telelupa.
Prismes.
Intraoculars.
2. Pròtesis auditives:
Audífons.
3. Ortopèdia:
Sabates correctores seriades.
Plantilles.
Requisits específics i forma d’acreditació:
per tal de concórrer per aquesta modalitat
cal que l’import global de la despesa efectuada no coberta sigui superior o igual a 180
euros, descomptades les prestacions previstes per MUFACE.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Factura i/o rebut desglossat de la despesa on figuri el NIF/CIF, la data, el nom de la
persona sol·licitant, el conforme s’ha pagat
i la signatura.
Pels beneficiaris de MUFACE, en el cas
que s’hagi sol·licitat l’ajut a MUFACE i hagi
estat concedit es presentarà la diligència
que acrediti l’ajut rebut. No serà motiu d’exclusió la no-acreditació d’aquest ajut, en
aquest cas es descomptarà de l’import total de la factura les corresponents prestacions previstes per MUFACE.
Fotocòpia completa del llibre de família,
o la decisió administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat de l’Institut Català d’Acolliment i Adopció, si escau.
En el cas de fills o filles majors d’edat cal
presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan
a càrrec seu.
Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.
6. Modalitat: ajut per reducció de diòptries amb làser.
Objecte: prestació econòmica de pagament únic, amb la finalitat de compensar
part de les despeses originades per la intervenció de reducció de diòptries amb làser
de la persona sol·licitant, durant l’any 2003.
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Requisits específics i forma d’acreditació:
per tal de concórrer per aquesta modalitat
cal acreditar que la despesa ocasionada per
la intervenció de reducció de diòptries ha
estat superior o igual a 1.202 euros.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Informe mèdic.
Factura i/o rebut de la despesa efectuada on consti el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant, el conforme s’ha pagat i la
signatura.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 271
euros.
Forma d’adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut sigui homogeni per
totes les sol·licituds concedides.
7. Modalitat: ajut per tractament de foniatria.
Objecte: prestació econòmica amb la finalitat de compensar part de la despesa
ocasionada pels tractaments de foniatria
seguits per la persona sol·licitant, durant
l’any 2003.
Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament de foniatria ha estat superior o
igual a 180 euros.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat
o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de
la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.
Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa efectuada, amb
un ajut màxim de 902 euros.
8. Modalitat: ajut per tractament de psicoteràpia i de conducta alimentària anòmala.
Objecte: prestació econòmica amb la finalitat de compensar els tractaments de psicoteràpia i de conducta alimentària anòmala (anorèxia nerviosa i bulímia nerviosa)
seguits per la persona sol·licitant o pels seus
fills o filles, durant l’any 2003.
Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que l’import global de la despesa ha estat superior o igual a 300 euros.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat
o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom del
sol·licitant, el conforme s’ha pagat i la signatura.
Fotocòpia completa del llibre de família,
o de la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Institut Català d’Acolliment i Adopció, si escau.
En el cas de fills o filles majors d’edat cal
presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme els fills o filles
conviuen i estan a càrrec seu.
Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa efectuada, amb
un ajut màxim de 902 euros.
Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat d’ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.
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9. Modalitat: ajut per tractament de persones afectades de malaltia celíaca.
Objecte: prestació econòmica de pagament únic, amb la finalitat de compensar
part de les despeses originades durant l’any
2003, per la compra d’aliments especials
per atenció a la persona sol·licitant mateixa
o per als seus fills o filles, com a conseqüència d’estar afectats per la malaltia celíaca.
Requisits específics i forma d’acreditació.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Certificat mèdic que acrediti que la persona beneficiària de l’ajut presenta la malaltia celíaca.
Fotocòpia completa del llibre de família,
o la decisió administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat de l’Institut Català d’Acolliment i Adopció, si escau.
En el cas de fill o filles majors d’edat cal
presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan
a càrrec seu.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 250
euros.
10. Modalitat: ajut per tractament de fertilitat.
Objecte: prestació econòmica amb la finalitat de compensar en part les despeses
del tractament de fertilitat seguit per la persona sol·licitant, el cònjuge o la parella de
fet, durant l’any 2003.
Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament de fertilitat ha estat superior o
igual a 601 euros.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia del llibre de família, si escau.
En el cas de les parelles de fet d’unió estable heterosexual: fotocòpia de l’acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.
La factura i/o rebut desglossat de la despesa on figuri el número de col·legiat o
col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la
persona que ha rebut el tractament, el conforme s’ha pagat i la signatura.
Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa ocasionada, amb
un ajut màxim de 902 euros.
Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat de ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.
11. Modalitat: ajut per tràmits d’adopció.
Objecte: prestació econòmica que es pagarà per una sola vegada pel mateix fet
causant, amb la finalitat de compensar en
part les despeses inicials dels tràmits
d’adopció, durant l’any 2003.
Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona sol·licitant haurà d’aportar la fotocòpia del document que acrediti el pagament de l’informe de valoració psicosocial
per a l’adopció emès durant l’any 2003.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 211
euros.
Forma d’adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de forma que l’ajut sigui homogeni per totes les sol·licituds concedides.

Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat d’ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.
12. Modalitat: ajut per natalicis i adopcions.
Objecte: prestació econòmica de quantia
fixa que es pagarà en ocasió del naixement
o adopció d’un fill o filla durant l’any 2003.
Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia completa del llibre de família.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 241
euros per fill/filla.
Forma d’adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses, es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit,
de forma que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.
13. Modalitat: ajut per llar d’infants.
Objecte: compensar en part les despeses ocasionades, durant l’any 2003, per
l’assistència de fills o filles de la persona
sol·licitant, majors de quatre mesos, escolaritzats en el primer cicle d’educació infantil (cicle llars d’infants 0, 1 i 2 anys), en llars
d’infants públiques o privades, amb exclusió del mes d’agost.
Requisits específics i forma d’acreditació.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Rebuts normalitzats o certificat del centre que acreditin la raó social, el NIF, el nivell d’escolarització, els mesos d’escolarització i la quantitat abonada.
Fotocòpia completa del llibre de família,
o la decisió administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat del Institut Català d’Acolliment i Adopció, si escau.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 40
euros per mes.
Forma d’adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà
al repartiment de la totalitat del crèdit de
forma que l’ajut mensual sigui homogeni.
14. Modalitat: ajut per colònies d’esplai.
Objecte: prestació econòmica de pagament únic, amb la finalitat de compensar en
part les despeses tingudes per la persona
sol·licitant a causa de l’assistència dels seus
fills o filles a colònies, casals d’estiu o esplais, de cinc dies de durada o més, que es
duguin a terme des del 21 de juny al 15 de
setembre, ambdós inclosos. Resten excloses les activitats realitzades a l’estranger.
Requisits específics i forma d’acreditació:
es limita l’ajut als nens i nenes d’edats compreses entre els tres i els disset anys complerts durant l’any 2003.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia completa del llibre de família o
la decisió administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat de l’Institut Català
d’Acolliment i Adopció, si escau.
Factura i/o rebut de la despesa efectuada on figuri el nom de l’entitat organitzadora i el NIF, l’import de la despesa, la durada
de les colònies, casal d’estiu o esplai, el nom
de la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 49
euros per fill/filla.
Forma d’adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses, es proce87

dirà al repartiment del crèdit de manera que
l’ajut sigui homogeni per totes les sol·licituds
concedides.
15. Modalitat: ajut per estudis universitaris.
Objecte: ajut econòmic de pagament únic,
amb la finalitat de compensar en part les
despeses de matrícula en estudis universitaris oficials dels fills o filles majors de 18
anys. També queden compresos els estudis oficials de música de grau superior del
pla de 1966, els del pla nou de grau superior, així com els estudis oficials d’ art dramàtic i els estudis de conservació i restauració de béns culturals, així com els estudis
universitaris per alumnes superdotats realitzats a l’estranger.
Queden exclosos els ensenyaments de
postgrau, els ensenyaments d’extensió universitària i tots els estudis no reglats conduents a una titulació no oficial (màsters,
diploma de relacions públiques).
Requisits específics i forma d’acreditació:
Estar matriculat o matriculada per al curs
acadèmic 2003-2004, amb una despesa superior a 300 euros. En el cas de família
nombrosa la despesa haurà de ser superior
a 180 euros.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia de la matrícula del curs acadèmic 2003-2004 i del resguard que n’acrediti el pagament.
Fotocòpia completa del llibre de família.
Declaració jurada de la persona sol·licitant
conforme els fills i les filles conviuen i estan
a càrrec seu.
En el cas d’estudis universitaris per alumnes superdotats realitzats a l’estranger
s’haurà d’aportar la documentació que acrediti la seva condició de superdotat.
Import: s’adjudicarà un import màxim de
241 euros per fill o filla.
Forma d’adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses, es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit,
de forma que l’ajut sigui homogeni per totes les sol·licituds concedides.
16. Modalitat: ajut per defunció.
Objecte: prestació econòmica d’import
únic en ocasió de la defunció en l’any 2003
del professor o professora a què es refereix
la base 6.1.a).
Requisits específics i forma d’acreditació:
els especificats en la base general 9.3.
L’import d’aquest ajut serà de 1.805 euros.
17. Modalitat: ajut per sepeli.
Objecte: prestació econòmica d’import
únic en ocasió del sepeli en l’any 2003 del
cònjuge o parella de fet, fills o filles sempre
que aquests convisquessin i estiguessin a
càrrec de la persona sol·licitant.
Aquesta prestació és incompatible amb
l’ajut per defunció.
Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Certificat de defunció.
En el cas de fills, filles o cònjuge: fotocòpia completa del llibre de família o la decisió
administrativa o judicial d’acolliment o tutela, o certificat de l’Institut Català d’Acolliment i Adopció.
En el cas de fill o filles majors d’edat o
parella de fet o altres membres de la unitat
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familiar que en depenguin econòmicament
cal presentar la declaració jurada de la
persona sol·licitant conforme conviuen i
estan a càrrec seu.
En el cas de les parelles de fet d’unió estable heterosexual: fotocòpia de l’acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.
En el cas de parelles de fet d’unió estable homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptura pública.
L’import d’aquest ajut serà de 455 euros.
18. Modalitat: ajut excepcional.
Objecte: ajut econòmic que es pagarà una
sola vegada pel mateix fet causant, amb la
finalitat de compensar en part les despeses
imprevistes de caire excepcional i inevitable
i/o atendre situacions de necessitat esdevingudes al personal a que es refereix la
base general 6.1.a), durant l’any 2003, per
raó de circumstàncies especials amb repercussió econòmica extremadament gravosa
d’afrontar.
Requisits específics. No serà d’aplicació
per:
a) Despeses inferiors a 3.000 euros ni per
les contingències previstes en aquesta convocatòria.
b) Quan la situació objecte de l’ajuda estigui contemplada en altre tipus d’ajuda, i
tingui altres vies d’indemnització (qualsevol

sistema mutual, assistencial o de prevenció
de riscos).
En cap cas tindran la consideració d’excepcionalitat:
a) L’adquisició d’habitatge o vehicles d’ús
normal.
b) Els pagaments periòdics corresponents a amortitzacions de crèdits hipotecaris o personals.
c) Les despeses derivades de circumstàncies personals o familiars que per ser
habituals s’han de tenir en compte en la
planificació de l’economia familiar (despeses domèstiques per la compra de mobles,
reparacions de conservació i millora de l’habitatge).
d) Els estudis dels interessats o les despeses derivades dels estudis dels seus fills
(transports, residències universitàries, menjadors escolars, activitats extraescolars,
etc.).
e) Les despeses derivades de celebracions: casaments, batejos, etc.
f) Altres situacions que puguin ser assumides pel treballador i la seva família.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Documentació acreditativa de l’eventualitat al·legada, així com de la despesa efectuada.
Quan la sol·licitud es fonamenti en situacions de dificultat econòmica caldrà aportar la còpia completa de les declaracions de
l’IRPF dels membres de la unitat familiar.

Documentació que acrediti els ajuts rebuts o, si escau, la denegació de la sol·licitud de prestació de MUFACE o altra entitat asseguradora.
Fotocòpia del llibre de família, si escau.
En el cas de les parelles de fet d’unió estable heterosexual: fotocòpia de l’acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.
En el cas de parelles de fet d’unió estable homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptura pública.
Forma d’adjudicació: la CASD estudiarà les
sol·licituds valorant, entre d’altres qüestions,
l’excepcionalitat i imprevisibilitat del fet causant,
la despesa que ha comportat, la renda familiar
i les subvencions o indemnitzacions que s’haguessin atorgat pel mateix concepte. La CASD
determinarà l’admissió de les sol·licituds i fixarà si s’escau l’import de l’ajut a rebre.
Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podran incloure dins d’aquesta modalitat, els ajuts sol·licitats per despeses de
tractament de psicoteràpia i conducta alimentaria anòmala, tractament de fertilitat i
tràmits d’adopció. En aquest cas la sol·licitud tindrà els mateixos requisits específics, forma d’acreditació i forma d’adjudicació que la prevista per a l’ajut ordinari.
(04.019.139)
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