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RESOLUCIÓ ENS/124/2004, de 23 de ge-
ner, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de l’Escola de Dansa Carme
Cavaller, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
l’Escola de Dansa Carme Caval ler, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret, la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica

1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Decret 179/1993, de 27 de
juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i dansa, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
l’Escola de Dansa Carme Cavaller, de Bar-
celona, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 23 de gener de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
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ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08052566.
Denominació: Escola de Dansa Carme Ca-
valler.
Adreça: c. València, 381.
Titular: Cavaller Ruiz, Carmen.
NIF: 38468733Z.

S’autoritza el cessament d’activitats de
l’Escola de Dansa Carme Cavaller, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.

(04.016.084)

RESOLUCIÓ ENS/126/2004, de 26 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura de la llar d’infants
Alfa, de Barcelona.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

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

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

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant 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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de gener de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08050703.
Denominació: Alfa.
Adreça: ptge. de l’Esperança, 7.
Titular: Pons Moreaud, Josefa.
NIF: 37781924P.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de María Josefa Vigier Pons, amb
NIF 40947795K, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre:

Autorització d’obertura: llar d’infants amb
capacitat per a 35 llocs escolars

(04.016.090)

RESOLUCIÓ ENS/127/2004, de 26 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Els Àngels, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Els Àngels, de Bar-
celona, en petició de canvi de titularitat, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Els
Àngels, de Barcelona, per canvi de titulari-
tat, en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 El centre a què fa referència aquesta
Resolució disposa d’un termini de 14 anys,
comptats a partir de l’entrada en vigor de la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, per
adequar-se als requisits mínims que esta-
bleix el Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant 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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de gener de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044259.
Denominació: Els Àngels.
Adreça: ptge. Còrsega, 9.
Titular: Ribalta Gras, María del Carmen.
NIF: 39297499K.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Parvulari els Àngels, SL, amb
NIF B59910869, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre:

Autorització d’obertura: educació infan-
til, 1 unitat amb capacitat per a 24 llocs
escolars.

(04.016.071)

RESOLUCIÓ ENS/128/2004, de 26 de ge-
ner, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Sol Solet, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Sol Solet, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre docent privat d’educació preescolar, per
transformació i trasllat d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Decret 353/2000, de 7 de no-
vembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims de determinats centres d’educació
infantil, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Sol Solet, de Barcelona, per transfor-
mació i trasllat de la llar d’infants del mateix
nom autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, en els termes que s’especi-
fiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 26 de gener de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08051768.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: c. Consell de Cent, 435.
Titular: Esc. Bressol Sol Solet, SCCL.
NIF: F08822397.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Sol Solet per transformació de la llar
d’infants del mateix nom i trasllat a la Gran
Via de les Corts Catalanes, 741, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2003-04.

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

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 5 unitats amb ca-

pacitat per a 70 llocs escolars.

(04.016.077)

RESOLUCIÓ ENS/144/2004, de 30 de ge-
ner, per la qual es convoquen diferents pro-
ves específiques d’accés als ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’es-
port en les especialitats d’esports de mun-
tanya i escalada.

El Decret 243/2003, de 8 d’octubre, que
estableix els currículums i regula les proves
específiques d’accés als títols de tècnic/a
d’esport en diverses especialitats d’esports
de muntanya i escalada (alta muntanya,
descens de barrancs, escalada i muntanya
mitjana), exigeix per poder accedir-hi, a més

de la titulació corresponent, la superació
d’una prova específica.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, que es-
tableix l’ordenació general dels ensenya-
ments de règim especial que condueixen a
l’obtenció de les titulacions oficials de tèc-
nic d’esport i tècnic superior d’esport, espe-
cifica que serà el Departament d’Ensenya-
ment qui convocarà les proves específiques
d’accés a aquests ensenyaments.

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

Resolc:

—1 Convocatòria
Convocar les proves específiques d’ac-

cés al primer nivell d’excursionisme i al
segon nivell de les especialitats d’alta mun-
tanya i d’escalada del grau mitjà dels ense-
nyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en les especialitats d’es-
ports de muntanya i escalada.

—2 Objectiu
Les proves d’accés als ensenyaments de

tècnic o tècnica d’esport en les especiali-
tats d’esports de muntanya i escalada te-
nen per objectiu que les persones aspirants
demostrin que tenen la condició física i les
destreses específiques per poder cursar
amb aprofitament els ensenyaments als
quals volen accedir.

—3 Sol·licituds
3.1 La sol·licitud d’inscripció, que ha de

contenir les dades especificades a l’annex
1 d’aquesta Resolució, s’ha de presentar al
centre on es vol fer la prova durant el perí-
ode comprès entre els dies 9 i 18 de febrer
de 2004.

3.2 La còpia de la documentació apor-
tada juntament amb la sol·licitud s’ha de
confrontar amb l’original en el moment en
què es presenti.

3.3 Els centres autoritzats per organit-
zar i fer les proves específiques d’accés son
els que es detallen a l’annex 2 d’aquesta
Resolució.

3.4 Els centres autoritzats, a la vista de
la documentació presentada, verificaran si
les persones aspirants compleixen els re-
quisits per prendre part a les proves, d’acord
amb el punt 4, i faran pública la relació
provisional de persones aspirants admeses
i excloses, indicant els motius d’exclusió,
abans del 21 de febrer de 2004. Les perso-
nes aspirants tenen fins al 26 de febrer com
a termini per presentar possibles reclama-
cions adreçades a esmenar els defectes que
s’hagin pogut produir en la relació provisi-
onal d’admesos i exclosos, o per adjuntar
la documentació requerida per la convoca-
tòria. El centre farà pública la relació defini-
tiva de persones aspirants admeses i exclo-
ses el dia 27 de febrer de 2004.

—4 Requisits d’inscripció
4.1 Les persones que vulguin fer qual-

sevol de les proves específiques d’accés
que es convoquen en aquesta Resolució

hauran d’acreditar algun dels requisits se-
güents:

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

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

4.2 Les persones amb discapacitats que
necessitin una adaptació de les proves a les
seves limitacions hauran de presentar el cer-
tificat corresponent de reconeixement del
grau de disminució.

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

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

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

a) Un president, que serà un inspector
d’Ensenyament o un funcionari docent del
Departament d’Ensenyament, i tindrà com
a funció garantir-ne el correcte desenvolu-
pament.

b) Un secretari, que serà un funcionari del
Departament d’Ensenyament i tindrà com a
funció estendre les actes del desenvolupa-
ment de la prova i certificar que s’adapten
al que estableix aquesta Resolució.

c) Tres avaluadors que compleixin els re-
quisits de titulació o certificació establerts
en els punts 2.5, 2.6 i 2.7 de l’annex 10 i en
el punt 3 de l’annex 8 del Decret 243/2003,
de 8 d’octubre, que tindran com a funció
valorar les actuacions de les persones as-
pirants.

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

5.3 Per regular la indemnització corres-
ponent al personal que depèn del Depar-
tament d’Ensenyament, els tribunals estaran
inclosos dins la categoria tercera, als efec-
tes que preveu el Decret 201/1993, de 27
de juliol, de modificació del Decret 337/
1988, de 17 d’octubre, de regulació i actua-
lització d’indemnitzacions per raó de serveis
a la Generalitat de Catalunya, i de revisió
dels imports de determinades indem-
nitzacions.

5.4 Quan es facin les proves en tot mo-
ment hi hauran de ser presents, com a
mínim, tres membres del tribunal.

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

5.6 Amb una antelació no inferior a deu
dies respecte al moment de fer les proves
es publicarà la composició específica de
cadascun dels tribunals al tauler d’anuncis
dels centres detallats a l’annex 2 d’aquesta
Resolució, als efectes del que disposen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de



Full de disposicions i actes administratius

92

novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—6 Calendari i lloc de realització de les
proves

6.1 Les proves específiques d’accés es
desenvoluparan entre els dies 4 i 8 de març
de 2004 i es podran dur a terme en una o
més jornades, en funció del nombre de per-
sones aspirants inscrites i de les condici-
ons meteorològiques.

6.2 El tribunal determinarà els itineraris
i els temps de referència i els farà públics
abans del començament de les proves. El
tribunal podrà modificar els temps de refe-
rència, canviar l’emplaçament i els itineraris
o adequar la prova en funció de les condi-
cions meteorològiques i de l’estat del ter-
reny on es fa.

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

de cadascuna de les proves específiques
d’accés es detallen a l’annex 10 del Decret
243/2003, de 8 d’octubre.

7.2 En la qualificació final de la prova
s’utilitzaran els termes “apte/a” o “no apte/
a”. Per obtenir la qualificació d’apte/a, les
persones aspirants hauran de superar les
dues parts que formen la prova.

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

blicació provisional dels resultats amb una
antelació mínima de 48 hores, que en tot
cas serà anterior a l’11 de març de 2004.
Els resultats definitius, un cop resoltes les
possibles reclamacions, constaran en una
acta que es farà pública no més tard del dia
18 de març de 2004 i que posteriorment
s’arxivarà al centre. D’aquesta acta, se n’en-
viarà una còpia a la Direcció General de
Formació Professional.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació final s’han de presentar per escrit al
registre del centre on s’hagi fet la inscripció
a la prova durant els tres dies hàbils se-
güents al de la publicació de resultats. L’en-
demà del darrer dia del termini de presen-
tació de reclamacions, el tribunal es reunirà
per examinar-les i resoldre-les i publicarà el
resultat el dia hàbil següent. De la reunió,
se n’ha d’aixecar l’acta corresponent.

9.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius, s’hi ha d’indicar el ter-
mini i l’òrgan davant del qual es poden pre-
sentar les reclamacions.

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

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

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

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

cífiques d’accés als ensenyaments de rè-
gim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats d’esports de muntanya
i escalada només faculta per formalitzar la
matrícula en un centre que ofereixi els en-
senyaments corresponents, sempre que es
compleixin els requisits d’accés previstos a
l’article 7 del Decret 243/2003, de 8 d’oc-
tubre.

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

—11 Inspecció
La Inspecció d’Ensenyament serà respon-

sable de l’assessorament, la coordinació i
la realització de les proves. A aquest efec-
te, la delegació territorial corresponent farà
les previsions oportunes.

—12 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es fa la inscrip-

ció a la prova d’accés ha de conservar la
documentació generada pel procediment
durant un període de tres mesos.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar un recurs d’al-
çada davant el conseller d’Ensenyament en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
que es publiqui al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen 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, 30 de gener de 2004

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional

ANNEX 1

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

1. Dades personals
Nom i cognoms
Lloc i data de naixement
Document Nacional d’Identitat/Passaport
Adreça
Codi postal
Municipi
Telèfon
Adreça electrònica

2. Adjunto a la sol·licitud una còpia de la
documentació següent:

DNI o passaport.
Títol de graduat en educació secundària

obligatòria o equivalent o certificat de supe-
ració de la prova d’accés de caràcter gene-
ral a tècnic d’esport i a les formacions es-
portives de nivell 1 o equivalent o document
que justifiqui estar en condició d’obtenir-lo
en el moment de formalitzar la matrícula per
a l’accés a aquests ensenyaments.

Certificat corresponent de reconeixement
del grau de disminució (assenyaleu el que
correspongui).

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

específica d’accés als ensenyaments de (in-
diqueu l’especialitat) en la convocatòria
oberta per la Resolució ENS/144/2004.

4. Declaro que totes les dades aporta-
des són certes.

(Localitat i data)
(Signatura)
President o presidenta del tribunal de les

proves específiques d’accés als ensenya-
ments de tècnic o tècnica d’esport en (in-
diqueu el nivell i l’especialitat).

ANNEX 2

Llocs d’inscripció a la prova

Codi: 25008467.
Denominació: EFTE de Grad Miei e Superi-
or dera Val d’Aran.
Adreça: alberg Era Garona.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Codi postal: 25598.
Telèfon: 973.64.45.95.
Titularitat: centre públic.

Codi: 08061646.
Denominació: CFTE Escola Pia de Cata-
lunya.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08017.
Telèfon: 93.212.09.08.
Titularitat: centre privat.

Codi: 08062961.
Denominació: Escola Catalana d’Alta Mun-
tanya.
Adreça: Masia El Jou, s/n.
Inscripcions: la Rambla, 41, principal, 08002
Barcelona.
Municipi: Guardiola de Berguedà.
Localitat: Guardiola de Berguedà.
Codi postal: 08694.
Telèfon: 93.412.07.77.
Titularitat: Centre privat.

(04.027.115)

RESOLUCIÓ ENS/140/2004, de 29 de ge-
ner, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament d’En-



93

Núm. 990

senyament d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya. Ser-
vei de Gestió d’Inversions i Contractacions.

Núm. expedient: 1050/03
Objecte del contracte: instal·lació fotovol-
tàica a l’IES de Cassà de la Selva, a l’IES
Maria Rubies de Lleida i a l’IES Estela Ibè-
rica de Santa Perpètua de Mogoda.
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 3990, de 17 d’octubre de 2003.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 92.908,18 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de novembre de
2003.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Solar Ingenieria 2000, SA.
Import adjudicació: 72.096,32 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1048/03.
Objecte del contracte: instal·lació fotovol-
tàica a l’IES Joan Oró de Martorell, i a l’IES
Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 3992, de 21 d’octubre de 2003.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 60.191,07 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de novembre de
2003.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Ecotècnia, SCCL.
Import adjudicació: 45.203,49 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1049/03.
Objecte del contracte: instal·lació fotovol-
tàica l’IES Manoló Hugué de Caldes de
Montbui, a l’IES Giolà de Llinars del Vallès
i a l’IES Antoni Pons i Argila de Manlleu.
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 3990, de 17 d’octubre de 2003.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 97.457,33 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de novembre de
2003.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Solar Ingenieria 2000, SA.
Import adjudicació: 73.093,00 euros, IVA in-
clòs.

Barcelona, 29 de gener de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.021.063)

EDICTE de 15 de gener de 2004, de noti-
ficació de resolució de la Delegació Territo-
rial del Departament d’Ensenyament a
Barcelona I (ciutat) a la senyora Marjorie
Rivera Ramos.

Havent-se intentat, en diverses ocasions
i en l’últim domicili conegut, la notificació de
la Resolució de 18 de novembre de 2003,
de la Delegació Territorial del Departament
d’Ensenyament a Barcelona I (ciutat), a la
senyora Marjorie Rivera Ramos, en expedi-
ent sobre gratuïtat de llibres de text, i no
havent-se pogut practicar; de conformitat
amb el que preveu l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifi-
ca a la interessada que l’esmentada Reso-
lució es troba a la seva disposició, per un
termini de 10 dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte al DOGC, en la seu de la Delegació
Territorial (Paral·lel, 71-73, de Barcelona),
amb les conseqüències de la seva fermesa
en via administrativa en cas d’incomparei-
xença en l’esmentat termini.

Barcelona, 15 de gener de 2004

Maria Serrahima i Sugrañes
Delegada territorial a Barcelona I (ciutat)

(04.015.033)

EDICTE de 3 de febrer de 2004, pel qual
se sotmet a informació pública el projecte
pel qual es regulen la constitució i la com-
posició del consell escolar, la selecció del
director i el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern dels centres docents
públics.

L’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, ha suposat una modificació pro-
funda en la regulació dels òrgans de govern
dels centres docents públics. Per tal d’adap-
tar la regulació d’aquests òrgans a les pres-
cripcions de la nova Llei, s’ha elaborat un
projecte de decret pel qual es regulen la
constitució i la composició del consell es-
colar, la selecció del director i el nomena-
ment i el cessament dels òrgans de govern
dels centres docents públics.

Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració de l’es-
mentat projecte normatiu, se sotmet a in-
formació pública, d’acord amb el que dis-
posen l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, de procediment i règim jurí-
dic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, durant el termini de 20
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data
de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El projecte d’ordre esmentat es podrà
examinar, en hores d’oficina, a la seu cen-
tral del Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), i a les
seves delegacions territorials de Barcelona
I  (c iutat )  (av.  Para l · le l ,  71-73, 08004
Barcelona), Barcelona II (comarques) (c.
Casp, 15, 08010 Barcelona), Baix Llobregat-
Anoia (c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant
Feliu de Llobregat), Vallès Occidental (c.

Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sa-
badel l ) ,  Girona (c. Ultònia, 13, 17002
Girona), Lleida (c. Pica d’Estats, 2, 25003
Lleida), Tarragona (c. Sant Francesc, 7,
43003 Tarragona), i Terres de l’Ebre (c. Pro-
vidència, 5-9, 43500 Tortosa), o bé consul-
tar la pàgina web del Departament d’Ense-
nyament (http://www.gencat.net/ense), per
formular-hi les al·legacions que es conside-
rin adequades.

Barcelona, 3 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.034.106)

EDICTE de 3 de febrer de 2004, mitjançant
el qual se sotmet a informació pública el
Projecte de decret pel qual s’estableix el
procediment d’admissió d’alumnat als cen-
tres docents en els ensenyaments sufragats
amb fons públics.

El Departament d’Ensenyament està tra-
mitant l’elaboració del Projecte de decret pel
qual s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics.

Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració del
Projecte de Decret esmentat, aquest se
sotmet a informació pública, d’acord amb
el que disposa l’article 64 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i l’article 86 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
durant el termini de 20 dies hàbils compta-
dors des de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquest Edicte al DOGC.

El Projecte de decret es pot examinar, en
hores d’oficina, a la seu central del Depar-
tament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-
226, 08021 Barcelona) i a les seves delega-
cions territorials de Barcelona I (ciutat)
(Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona); Bar-
celona II (comarques) (Casp, 15, 08010
Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, (Laureà
Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llo-
bregat); Vallès Occidental (Marquès de Co-
millas, 67-69, 08202 Sabadell); Tarragona
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); Ter-
res de l’Ebre (Poeta Vicenç Garcia, 3, 43500,
Tortosa); Lleida (Pica d’Estats, 2, 25003
Lleida), i a Girona (Ultònia, 13, 17002
Girona), o bé consultant la pàgina web del
Depar tament  d’Ensenyament  (h t tp: / /
www.gencat.net/ense), per tal que els inte-
ressats el puguin examinar i formular-hi les
al·legacions que es considerin oportunes.

Barcelona, 3 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.034.080)
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CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/21/2004, de 19 de gener, de convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents i per a l’adqui-
sició de noves especialitats (DOGC núm.
4052, pàg. 841, de 20.1.2004).

Havent observat errades al text de la Re-
solució esmentada, tramesa al DOGC i
publicada al núm. 4052, pàg. 841, de
20.1.2004, se’n detallen les correccions
oportunes:

A la pàgina 843, a la base 2.2.2.b), on
diu:

“Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,
diplomat en professorat d’educació gene-
ral bàsica, mestre d’ensenyament primari i
els llicenciats en pedagogia, i aquells que
participin per les especialitats de tecnolo-
gia, assessoria i processos d’imatge perso-
nal, hoteleria i turisme, informàtica, organit-
zació i  processos de manteniment de
vehicles, organització i projectes de fabri-
cació mecànica, sistemes electrònics, sis-
temes electrotècnics i automàtics del cos
de professors d’ensenyament secundari i

per les especialitats del cos de professors
tècnics de formació professional.”,
ha de dir:

“Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,
diplomat en professorat d’educació gene-
ral bàsica, mestre d’ensenyament primari i
els llicenciats en pedagogia, i aquells que
participin per les especialitats de tecnolo-
gia, assessoria i processos d’imatge perso-
nal, hoteleria i turisme, informàtica, organit-
zació i  processos de manteniment de
vehicles, processos i productes d’arts grà-
fiques, organització i projectes de fabrica-
ció mecànica, sistemes electrònics, siste-
mes electrotècnics i automàtics del cos de
professors d’ensenyament secundari i per
les especialitats del cos de professors tèc-
nics de formació professional.”.

A la pàgina 852, a la base 9.1.b), on diu:
“...o pel secretari de la delegació territo-

rial corresponent...”,
ha de dir:

“...o pel cap del Servei de Personal de la
delegació territorial corresponent...”.

A la pàgina 855, a l’annex 1, apartats 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, on diu:

“...o pel secretari de la delegació territo-
rial corresponent...”,
ha de dir:

“...o pel cap del Servei de Personal de la
delegació territorial corresponent...”.

A la pàgina 856, a l’annex 2, apartats
1.2.1, 1.2.2, on diu:

“...o certificació expedida pel secretari de
la delegació territorial corresponent...”,
ha de dir:

“...o certificació expedida pel cap del
Servei de Personal de la delegació territori-
al corresponent...”.

A la pàgina 857, a l’annex 3, apartats 1.1,
1.2, 2.2.1, 2.2.2, on diu:

“...o certificació expedida pel secretari de
la delegació territorial corresponent...”,
ha de dir:

“...o certificació expedida pel cap de
Servei de Personal de la delegació territori-
al corresponent...”.

Barcelona, 2 de febrer de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.033.033)


